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VNK behartigt als branchevereniging de belangen van de Kalkzandsteenindustrie en haar 
toeleveranciers. De sector omvat m.n. internationale ondernemingen. Er zijn 7 
Nederlandse kalkzandsteenfabrieken lid van VNK en 2 grondstoffentoeleveranciers.  
 
 
In de NOVI wordt een aantrekkelijk en ambitieus perspectief voor 
Nederland neergezet dat van harte gesteund wordt door de VNK. Ten 
aanzien van de NOVI wil VNK de volgende belangrijke verbetering 
voorstellen.  
 
In de concept NOVI wordt nauwelijks aandacht besteed aan de 
noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende grondstoffen (juist ook uit 
Nederland) voor nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bebouwing 
en infrastructuur. Er wordt volledig ingezet op circulariteit terwijl er in de 
groei- en transitieperiode die we tegemoet zien vanuit hergebruik hooguit 
1/5 van de materiaalbehoefte beschikbaar is.  
 
Grondstoffen winning blijft van nationaal belang! 
 
Voor het bouwen, renoveren, verduurzamen en onderhouden van 
woningen, utiliteitsgebouwen en infrastructuur zijn jaarlijks grote 
hoeveelheden bouwgrondstoffen, bouwmaterialen, bouwproducten en 
samengestelde bouwelementen nodig. In de nationale structuurvisie SVIR 
en STRONG wordt bouwgrondstoffenvoorziening als een nationaal belang 
aangemerkt. Het is essentieel om dat in de NOVI ook te doen. De winning 
kan en moet op duurzame verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Dat 
kunnen we!  
 
In de ontwerp- NOVI lijkt de aandacht hiervoor tot nu toe slechts beperkt 
tot de Circulaire Economie (zie nationaal belang 13). Hierbij wordt ten 
onrechte de indruk gewekt dat de Nederlandse bouwgrondstoffenbehoefte 
volledig met secundaire bouwgrondstoffen kan worden ingevuld. Dat is 
onjuist. Qua hergebruik van bouw- en sloopafval behoort Nederland met 
98% nuttige toepassing tot de koplopers van Europa. Echter, hergebruik 
van bouw- en sloopafval kan momenteel hooguit voorzien in 15-20% van 
de Nederlandse behoefte aan bouwgrondstoffen. Tot 2050 zal dus 
aanvullend (80-85%) een blijvende behoefte zijn aan ‘primaire’ 
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bouwgrondstoffen. De materiaal- en productstromen uit de bouw zullen 
ook in toenemende mate anders worden hergebruikt dan nu het geval is. 
De ontwikkeling van deze businesscases gaat gepaard met toenemende 
behoefte aan transport, opwerking en opslag. Het ruimtebeslag gaat 
daarmee zelfs toenemen.  
 
Kalkzandsteenindustrie 
 
Kalkzandsteen zal als bouwproduct noodzakelijk blijven. Het huidige 
productieproces stelt belangrijke eisen aan zowel de vestigingslocatie 
(dicht bij winputten) als de afstand tot bouwprojecten. Ondanks 
voortgaande innovatie moet daarom voldoende ruimte beschikbaar blijven 
voor deze industrie, alleen al om de enorme bouwopgave te kunnen 
faciliteren. 
 
Conclusie  
 
Delfstoffen zoals zand en kalk zullen nog lange tijd nodig zijn. Het is heel 
belangrijk dat een balans wordt gevonden tussen secundaire en primaire 
grondstoffen. Er is onder de Omgevingswet echter geen specifiek 
planologisch regime meer dat hierin voorziet. De NOVI moet die leemte 
echt opvullen. Het risico bestaat anders dat decentrale overheden het 
nationale belang t.a.v. de bouwopgave niet voldoende uitwerken. Keuzes 
op nationaal niveau, ook vanwege de vaak grote landschappelijke impact, 
mogen niet uitblijven. De mooie win-win vervolgfuncties zoals ruimte voor 
rivier, recreatie en natuur, kunnen daarbij positief bijdragen aan het 
duurzame toekomstbeeld van Nederland. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vicky van Egmond, directeur VNK, 
egmond@vnk.nl of 06 – 122 525 98.   
 
 


