Zandwinning:
Zand voor land
Voor de aanleg van Maasvlakte 2 - het nieuwe havengebied van Rotterdam in
de Noordzee - is heel veel zand nodig: ruim 325 miljoen kubieke meter. Met die
hoeveelheid is het voetbalstadion van Feijenoord, de Kuip, ruim 225 keer tot
de nok toe te vullen.
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Zoeken naar goede locaties
Het zoeken naar de juiste zandwinlocaties op zee gebeurt in
het gebied tot 30 kilometer buiten de landaanwinning. Daarbij zijn er flink wat beperkingen. Natuurgebieden, dumpplekken voor munitie, militaire oefengebieden, kabel- en leidingstroken, archeologische vindplaatsen en toekomstige locaties
van windmolenparken zijn ‘verboden terrein’. Ook het drukke
scheepvaartverkeer voor de kust moet altijd veilig doorgang
vinden. Met al deze beperkingen is rekening gehouden.

Zandwinning
Voor het winnen van het zand op zee hebben sleephopperzuigers de voorkeur. Dit type baggerschip vaart met geringe
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Om de eerste fase van Maasvlakte 2 op tijd gereed te
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Voor de aanleg van de zachte zeewering op Maasvlakte 2
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beperkt blijven. Bij andere onderdelen van het project - zoals
het opspuiten van de nieuwe bedrijfsterreinen - is de grootte
van de gemiddelde zandkorrel minder belangrijk.

Eigen ideeën aannemer
Twee consortia van bagger- en bouwbedrijven zijn in de race
voor het aanlegcontract van de zeewering van Maasvlakte
2, het opspuiten van de eerste haventerreinen en het maken
van een haventoegang. Het Havenbedrijf sluit met de winnende aannemer een zogeheten ‘Design & Construct-contract’.
Bij een dergelijk contract is de aannemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp van de natte infrastructuur als voor de
tijdige aanleg ervan. Daar hoort ook de zandwinning bij.
Veel toepassingen
Zand is nodig voor meerdere onderdelen van het Maas-
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Milieueffectrapportage
Aan grote projecten in Nederland gaat een milieueffectrap-
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baar bij het uitdiepen van havenbekkens en vaargeulen op
de opgespoten terreinen van Maasvlakte 2.
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Meer informatie?

De aanleg van nieuw havengebied, Maasvlakte 2, maakt deel uit

Projectorganisatie Maasvlakte 2

T +31 (0)10 252 11 11

van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Dat

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

F +31 (0)10 252 11 00

bestaat verder uit de bij de aanleg behorende natuurcompensatie,

Postbus 6622

info@portofrotterdam.com

aanleg van 750 ha natuur- en recreatiegebied en de verbetering

3002 AP Rotterdam

www.maasvlakte2.com

van Bestaand Rotterdams Gebied. PMR is een samenwerkingsverband van de rijks- en regionale overheid en Havenbedrijf
Rotterdam. Kijk ook op www.mainport-pmr.nl
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