
SCHADE VAN 
GRONDSTOFFENWINNING AAN 
MENS EN NATUUR INPERKEN
Mijnbouw heeft het afgelopen decennium een flinke vlucht genomen, deels 
gestimuleerd door de groeiende vraag naar grondstoffen voor de energietransitie. 
Daardoor neemt ook de druk van mijnbouwactiviteiten toe in gebieden met 
kwetsbare ecosystemen. Samen met lokale partnerorganisaties stimuleren wij 
overheden, bedrijven en financiële instellingen om de kaders te stellen voor 
verantwoorde grondstoffenwinning, om zo de schade van mijnbouwactiviteiten 
voor mens en natuur te beperken.

Verantwoorde mijnbouw

TRANSPARANTE GRONDSTOFFENKETEN 

Verantwoord winnen en gebruiken van 

grondstoffen begint bij transparantie in de gehele 

grondstoffenketen, van besluitvorming bij de 

vergunningverlening tot het winnen en verwerken 

van de materialen. Via afspraken zoals Convenanten 

voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen stimuleren we bedrijven die betrokken 

zijn bij de metaalsector om de risico’s in hun keten 

beter in kaart te brengen.

INZICHT IN LANGE-TERMIJN GEVOLGEN

Vooral in de gebieden waar mijnbouw plaatsvindt, 

is transparantie noodzakelijk. Om de rechten van 

gemeenschappen te waarborgen en belangrijke 

ecosysteemdiensten veilig te stellen, moeten 

burgers en lokale overheden tijdig op de hoogte 

gebracht worden van plannen voor nieuwe mijnen 

én inzicht krijgen in de verwachte gevolgen op 

sociaal, economisch en ecologisch vlak. Zo kunnen 

zij goedgeïnformeerd gebruikmaken van hun recht 

op inspraak.

Daarom werken we, via onze lokale 

partnerorganisaties, aan het openbaar maken 

van informatie. Zij informeren alle groepen 

belanghebbenden in de omgeving van (geplande) 

mijnen, met oog voor groepen die niet of nauwelijks 

kunnen lezen.

PUBLIEK DEBAT OVER 

ONTWIKKELINGSSCENARIO’S 

We stimuleren dat er een publiek debat plaatsvindt 

over de langetermijngevolgen van verschillende 

ontwikkelingsscenario’s. Zo willen we borgen 

dat de opbrengsten van grondstoffenwinning ten 

goede komen aan de lokale samenleving en dat ook 

toekomstige generaties de natuurlijke hulpbronnen, 

zoals schoon water, kunnen blijven benutten.

“Samen met alle belanghebbenden in een 

landschap brengen we de positieve en negatieve 

effecten van oliewinning en mijnbouw in kaart. 

Alles afgewogen moet er, óók op de lange 

termijn, een positieve maatschappelijke impact 

zijn.”

Mark van der Wal, expert verantwoorde 

mijnbouw bij IUCN NL
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Wilt u samen met 

IUCN NL verantwoorde 

mijnbouw bevorderen?   

Kijk op onze website voor 

uitgebreide informatie en meer 

voorbeelden van projecten. 

Of neem direct contact op 

met onze expert 

Mark van der Wal.

Kennisuitwisseling tussen Madagaskar 

en de Filipijnen 

Madagaskar staat bekend om haar unieke 

biodiversiteit en is rijk aan mineralen. Sinds 

een kleine 10 jaar zijn er plannen voor enkele 

grote mijnen aan de noordwestkust. Zonder een 

goed bestuurlijk kader brengt de ontwikkeling 

van een mijnbouwindustrie en bijbehorende 

infrastructuur echter veel risico’s met zich mee 

voor mens en natuur.

Op de Filippijnen zijn ze bekend met die risico’s. 

Het maatschappelijk middenveld heeft er 

vanwege de lange geschiedenis van destructieve 

mijnbouw veel expertise opgedaan over de 

negatieve effecten van mijnbouw en over hoe 

je de mijnbouwsector zo moet organiseren dat 

het de samenleving maximaal voordeel oplevert, 

terwijl de maatschappelijke risico’s – ook op de 

lange termijn - tot een minimum beperkt blijven.

IUCN NL organiseerde daarom een 

bezoek aan de Filipijnen voor lokale ngo’s, 

overheidsfunctionarissen en vertegenwoordigers 

van mijnbouwbedrijven uit Madagaskar. 

Ze leerden van elkaar hoe processen te 

verbeteren, belanghebbenden te betrekken en 

milieuwetgeving gehandhaafd te krijgen. Het jaar 

erop werden maatschappelijke organisaties en 

overheidsvertegenwoordigers uit de Filipijnen 

uitgenodigd om in Madagaskar hun expertise 

te delen met onder andere het Ministerie van 

Mijnbouw, het Ministerie van Milieu, de Chamber 

of Mines en de twee grootste mijnbouwbedrijven.

NALEVEN VAN WET- EN REGELGEVING

We zetten niet alleen in op het publiek maken van 

informatie over toekomstige operaties. Samen met 

onze lokale partnerorganisaties informeren we 

belanghebbenden over de wet- en regelgeving 

en de internationale standaarden waaraan 

mijnbouwoperaties zouden moeten voldoen. Die 

kennis draagt bij aan betere naleving ervan.

GARANTIES VOOR BEHOUD VAN 

ECOSYSTEEMDIENSTEN 

Als de bestaande wet- en regelgeving niet adequaat 

is, pleiten we voor betere wetten die garanties 

geven voor goede bescherming van de natuur. Zo 

zorgen we ervoor dat cruciale ecosysteemdiensten 

behouden blijven, zoals bodemvruchtbaarheid, 

drinkwater en bescherming tegen extreem weer.

VERDER DAN DE WET: HOOGWAARDIGE 

DUURZAAMHEIDSSTANDAARDEN

Bovendien stimuleren we bedrijven om 

zich publiekelijk te verbinden aan vrijwillige 

sectorstandaarden en richtlijnen, zoals die van het 

Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) 

en de Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD). Die stellen vaak hogere eisen 

aan duurzaamheid dan nationale wet- en regelgeving 

en bevorderen manieren van opereren die minder 

schadelijk zijn voor mens en natuur.

Voorbeeld van ons werk

SAMENWERKEN MET IUCN NL

IUCN NL ondersteunt wereldwijd partnerorganisaties 

die werken aan het verbeteren van de gehele 

grondstoffenketen. We fungeren als facilitator en 

bemiddelaar om de impact van de mijnbouwsector 

op natuur en biodiversiteit te reduceren. We 

delen onze kennis en netwerken en helpen lokale 

natuurbeschermers om lobbyvaardigheden te 

ontwikkelen.
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https://www.iucn.nl/ons-werk/waardeketens/verantwoorde-mijnbouw/
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