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Debouwers zijnboos: ‘Regering
verzandt inhaarmilieumaatregelen’
ArendClahsen enHans Verbraeken
Amsterdam

Debouwgeeft vandaagactedepré-
senceophetMalieveld inDenHaag.
Bouwbedrijveneisensnelle versoe-
peling vande landelijkenormenvoor
stikstof enPFAS.Die leggendebouw
nustil.Grondverzetbedrijven,woning-
bouwers, infrastructuurbedrijven, alle
ondervindenschadevandeverscherp-
te regelgeving.Drieportretten vanbou-
wersdiegeraaktwordendoordekwes-
tie.

BIEMOND EN ZONEN
WimBiemond(56),directeurvangrond-
verzetbedrijf Biemond en Zonen in
Zwijndrecht, gaat naar het Malieveld.
Zijn onderneming, goed voor €12mln
à €15mln omzet per jaarmet zeventig
vaste werknemers en circa vijftigmen-
sen ‘in de flexibele schil’, heeft stevig te
lijden onder demilieumaatregelen, zo-
welronddePFASalsdestikstofemissies.
‘AlswenietoppassenpletterenwealsNe-
derlandmet zijn allenhet gat in.’

Biemondverricht inopdrachtvangro-
teaannemers inNederlandenBelgiëde
grotegrondklussen.WimBiemondnam
het bedrijf 27 jaar geleden over van zijn
vader. ‘Toenhaddenwe15machines,nu
zijndat er 120.’

Na de vorige bouwcrisis van 2009 tot
2013dreigthetnuweerspannendtewor-
den. Nu al is Biemond en Zonen zo’n
€1mlnaanomzetkwijt tenopzichtevan
vorig jaar. ‘Alshetzodoorgaatkanhetwel
eens€2mlnworden.’Detegenvallerssta-
pelenzichop.‘InDenHaagslopenweeen
flat.Die isalvooreenderdeweg,maarnu
moetenwehetstilleggenwegensdestik-
stofemissie. In Rotterdammoeten we
1000 bomen rooien, eerst de kruin eraf
en danmet wortel en al weghalen. De
gemeente heeft de opdracht stilgelegd
wegens de PFAS: alleen de kruinenmo-
gener af.’

OOSTVLIET BV
‘Wezijneenkleineaannemer ingrond-,
weg- enwaterbouw enwerken voor de
grote bedrijven’, zegt Wim Hoogen-
doorn (48),mededirecteur en -eigenaar
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vangrondverzetbedrijfOostvliet inZoe-
terwoude. Voor zijn bedrijf zijn er door
de verscherpte milieuregels nog geen
opdrachten stilgezet. ‘Maar het dreigt
wel, zeker. Onze planning is op dagba-
sis. Daardoor zijn we kwetsbaar. Als we
voormorgeneenafzeggingkrijgen,kun-
nenweniets claimen.’

Hoogendoorn gaatmet tweemachi-
nes naar Den Haag. ‘Eventueel bren-
genweer al één vanavond’, zei hij giste-
ren.Maar zekermet éénmachine gaat
hij over de provinciale weg vanuit Zoe-
terwoude, samenmet een aantal colle-
ga’s. Dat zal wel wat verkeershinder ge-
ven.Maardat moetkunnen. ‘Jemoetnog
wel je punt kunnenmaken.’
Het 42 jaar oude Oostvliet is goed

vooreenjaaromzetvanzo’n€5mln,met
veertienvastewerknemersentienàtwin-
tigman op tijdelijke basis. Ook in 2019
haalthijdieomzetnog‘netwel’.Hoogen-
doornheeftdefinancieel-economische
crisis van2009-2013noggoed inhet ge-
heugen. ‘Onzeomzethalveerde.Enhet is
nogsteedsnietstabiel.’Degrondwerker
vreestdetoekomst. ‘Diemilieuregelszijn
zo zwaar.’ Al jaren achtereen investeert
hetbedrijf inhetverlagenvandeuitstoot
vanzijngrondverzetmachines. ‘Maardat
is allemaal niet genoeg. Onze regering
verzandt inhaarmilieumaatregelen.’

GMB
Waterbouwer enwatertechnologiebe-
drijf GMBheeft op ditmoment weinig
groot grondverzet of baggerwerk in uit-
voering. ‘Daardoor zijn wij beter af dan
partijen zoals baggeraars’, zegt direc-
teur-eigenaar Gerrit Jan van de Pol van
het bedrijf uitOpheusden.

TochvoeltookGMBdeimpact.Totde
bouwvakwasdesituatierondstikstofen
PFASvolgensVandePolnogvervanzijn
bed.Maarsindsdebouwvakverdampte

er€10mlnaanomzet. JaarlijkszetGMB
€140mln ommet ondermeer dijkver-
sterkingen, rioolwaterzuivering en
slibverwerking. ‘In zo’n korte tijd komt
dat best stevig aan.’
GMBmerkt de acute crisis bij de ei-

gen bergingslocatie voor baggerspecie.
‘Daarkomtnuhelemaalnietsmeerbin-
nen. Qua omzet betekent dat voor ons
niet veel,maar het laat zien dat de hele
ketendaarachtervolledig isstilgevallen.
Dat isniet terecht.Zoweldestikstofkwes-
tie als PFAS is een voorbeeld dat de re-
gelgevingniet oporde is.Depolitiek re-
ageertveel tespastisch.PFASproduceert
de samenleving al vijftig jaar.Weweten
nu dat het opmeer plekken voorkomt
enineenswordtallesvolledigstilgelegd.
Wat is dat voor gekkigheid.’
Hij hoopt dat er bij PFAS en de stik-

stofkwestie voor een duidelijk plan van
aanpak gekozenwordt, waar ook bud-
get voor wordt vrijgemaakt. ‘In het ver-
ledenhebbenweookeentienjarenplan
gemaaktvoorverontreinigdebaggerspe-
cie.SindsdienhebbenwedeNederland-
sewaterbodemsgesaneerd.’

‘Zowel de
stikstofkwestie als
PFAS laat zien dat
de regelgeving
niet op orde is’
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