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Abstract 
 
 

Zand is een wereldwijd gegeerd goed. Voor veel landen is het cruciaal als ontwikkelingsmineraal. Ook in 

Marokko, dat de laatste jaren heel erg heeft ingezet op een ontwikkelingsmodel met beton – en dus zand 

– in de hoofdrol: die Politique des Infrastructures creëert een ongezien grote vraag naar grondstoffen. Het 

zet druk op de voorraden in het land, wat aanleiding geeft tot informele zandwinning in de duinen en op 

de stranden. Ondanks de gekende nefaste impact, verbiedende wetgeving en aangekondigde controles 

blijft informele zandwinning in Marokko erg belangrijk. Tot 55% van het zand dat bestemd is voor de 

constructiesector is afkomstig uit clandestiene bronnen. Vertrekkend vanuit een politiek-ecologisch kader 

en een veldwerk, gaat deze thesis op zoek naar de sociale, politieke en economische context waarin deze 

informele activiteit tot op vandaag floreert in de Noord-Afrikaanse monarchie. In de academische literatuur 

wordt de praktijk van informeel zandmijnen veelal verklaard door een zwak staatsoptreden. Maar door de 

verschillende actoren op diverse niveaus te analyseren krijgen we een gelaagder beeld van de realiteit in 

Marokko. De omvang van het informeel zandmijnen in Marokko vandaag is niet enkel toe te schrijven aan 

een zwakke staat, maar is een product van een complex geheel van omstandigheden, drijfveren en 

invloeden. Daarbij spelen de sociaaleconomische context, het winstbejag van bouwpromotoren en het 

persoonlijk cliëntelisme van de nationale elite een cruciale rol in het begrijpen en plaatsen van informele 

zandwinning in Marokko.  
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Inleiding 
 

De Marokkaanse kustlijn, uitgestrekt over 3500 kilometer, is op verschillende manieren belangrijk voor het 

land: ze is een trekpleister voor vele binnen- en buitenlandse toeristen, een immense vloot 

containerschepen meert er aan én ze zorgt voor de bevoorrading van een enorm gegeerd goed: zand 

(Brouksy, 2019; Loi n° 81-12 relative au littoral., 2015).  

 

Als grondstof is zand essentieel voor een breed pallet aan toepassingen. De alomtegenwoordigheid kan 

verbazen, maar toont hets belang ervan duidelijk aan. Zand is terug te vinden in de badkamer, van 

cosmetica tot tandpasta. Ze ligt op daken van huizen, als onderdeel van het grote gamma zonnepanelen. 

Het is niet alleen onontbeerlijk voor glas, maar evengoed voor de wijn die mensen eruit drinken. Ook voor 

toepassingen binnen de landbouw, de zoektocht naar olie (via fracking), landscreatie (palmeilanden bij 

Dubai) of landsverdediging (Belgische of Nederlandse kust) is de aanvoer van voldoende zand broodnodig 

(Beiser, 2018; Meynen, 2017b; Pearson, 2013). Toch is vooral de constructiesector met haar 

betonverslaving – waarvan zand een cruciaal component is – de onbetwiste slokop. Ter illustratie: een 

doorsnee huis benodigt 200 ton zand, een kilometer nieuwe autostrade 30.000 ton en een nucleaire reactor 

is goed voor liefst 12 miljoen ton zand (Delestrac, 2012).  

 

Deze hallucinante hoeveelheden maken van het mineraal de op één na meest geconsumeerde grondstof 

ter wereld. Zo’n 85% van de wereldwijde mijnactiviteit is zand-gerelateerd. Qua verbruik hoeft het enkel 

water voor zich te dulden en houdt het grootheden als olie en steenkool achter zich. De totale jaarlijkse 

vraag bedraagt naar schatting 40 tot 50 miljard ton. Maar liefst de helft daarvan – tussen de 24,7 en 28,7 

miljard ton – is bestemd voor beton (Lowe, 2018; Mahadevan, 2019; Witschge, 2017). De uitspraak van 

Beiser (2018), die zand beschrijft als the foundation of our modern cities, hoeft dan ook weinig extra uitleg. 

Je hoeft maar uit het raam te kijken – nota bene van glas – en de massa beton en asfalt te aanschouwen.  

 

Deze globale zandhonger raakt allerminst gestild. Door de toenemende wereldwijde urbanisering en de 

bijbehorende betonwoede blijft de vraag naar zand stijgen. De afgelopen twee decennia is deze zelfs 

verdrievoudigd. De prognose voor de toekomst is een stijging van 5,5% per jaar (Gavriletea, 2017; United 

Nations Environment Programme, 2019). In theorie is zand een hernieuwbare grondstof, maar de praktijk 

is anders. De vraag is vandaag dubbel zo groot als het aanbod dat de rivieren vanuit de bergen kunnen 

meebrengen. Hetgeen ontgonnen wordt, overstijgt dat wat zich kan herstellen (Beiser, 2016; IPS, 2016; 

Lamb et al., 2019; Tanghe, 2017).  

 

Informele actoren wereldwijd zien opportuniteiten in de grote vraag die gepaard gaat met schaarste of een 

(te) duur aanbod. Volgens de Verenigde Naties komt 10 tot 15% van de hele zandvoorraad zand via een 

informele manier op de markt (UNEP, 2019). In Marokko zijn de cijfers nog markanter: liefst 55% van het 

gemijnde zand, bestemd voor de constructiesector, is afkomstig van clandestiene filialen (Badrane, 2018; 

Mahmoud, 2019). Wereldwijd zijn de grootste informele mijnoperaties geobserveerd op stranden en 
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duinen in Marokko. De afgelopen decennia werden er heel wat stranden weggeschraapt en duinen 

leeggezogen (Beiser, 2018; Delestrac, 2012; O. Pilkey et al., 2007; O. H. Pilkey & Cooper, 2014, p. 15). 

De impact hiervan is groot op verschillende niveaus (milieu, veiligheid, overstromingen, …). Ook een 

mondiaal zandtekort dreigt als gevolg van een stijgende vraag. Toch is onderzoek omtrent informele 

zandwinning tot op vandaag beperkt in omvang. Niet alleen in Marokko, maar ook wereldwijd is kennis 

schaars. De Verenigde Naties bombardeerden de zandthematiek nochtans recent tot een van de meest 

urgente duurzaamheidsproblematieken van de 21e eeuw. Ze riepen op tot meer coördinatie en onderzoek 

(Peduzzi, 2014; UNEP, 2019). Ook verschillende wetenschappers schreeuwden onlangs om meer onderzoek 

en nieuwe kennis, noodzakelijk voor een passend antwoord op de uitdagingen die zich stellen (Bendixen et 

al., 2019). Er is nog weinig geweten, maar daarom nog veel om te ontginnen (V. Lamb, persoonlijke 

communicatie, april 2020; A. Torres, persoonlijke communicatie, april 2020). 

 

De afgelopen jaren is wel degelijk onderzoek naar zandwinning gevoerd. Verschillende studies beschrijven 

de ecologische impact van zandwinning zwart op wit (Gavriletea, 2017; Saviour, 2012). Maar academisch 

werk dat dieper ingaat op informele zandwinning, haar achterliggende context en de drijfveren van actoren 

is dun gezaaid. Nochtans kreeg informele goud- en diamantwinning doorheen de jaren wél die aandacht. 

De economische, sociale en politieke achtergrond van zandwinning daarentegen blijft grotendeels 

genegeerd, al neemt de aandacht hiervoor toe (Lamb et al., 2019; Tastet, 2019). Deze thesis gaat door op 

hetzelfde pad en bestudeert de activiteiten in Marokko vanuit een politiek ecologisch kader, met aandacht 

voor de sociale, economische en politieke achtergrond. 

 

Het eerste doel is een uitgebreid overzicht te geven van de informele zandwinning-activiteiten in Marokko. 

De literatuur omtrent is vandaag niet alleen beperkt, ze is vooral erg versplinterd. Het samenbrengen van 

de bestaande kennis – uit academische artikels, krantenartikels, sociale media en eigen interviews – is dan 

ook meer dan waardevol.  

Ten tweede moet het politiek-ecologisch kader dienen om de betrokken actoren bij het informeel 

zandmijnen te benoemen en hun rol te analyseren. Op die manier helpt het de volgende onderzoeksvraag 

te beantwoorden:  

 

Wat is de context achter het bestaan, de omvang en persistentie van Marokkaanse informele 
zandwinning?  

 

Deze thesis vangt binnen het theoretisch kader aan met een introductie tot het zandmineraal en de praktijk 

van informele zandwinning, cruciaal voor een correct begrip van de zandthematiek. Genoodzaakt door het 

beperkte academische werk over informele zandwinning in Marokko wordt er in het theoretisch kader ook 

op verschillende gerelateerde literatuurstromingen ingegaan. Terwijl de dynamieken en karakteristieken 

van de Marokkaanse informele economie ons meer leren over de actoren en achtergrond van 

zandextractie, valt niet naast het belang en de omvang van de nationale en formele mijnsector te kijken. 

Het beleid daaromtrent brengt eveneens belangrijke lessen bij. Vervolgens gaat de thesis ook in op de 

informele extractie van andere grondstoffen, zoals goud of diamant. Zoals vermeld kregen deze de 

afgelopen decennia reeds meer aandacht dan het zandmineraal. 
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De methodologie gaat vervolgens verder in op het gehanteerde politiek-ecologische kader, de motivaties 

achter de gekozen onderzoeksmethode en het uiteindelijk verloop van het veldwerk in Marokko. Ten slotte 

tracht de analyse antwoord te geven op de gestelde onderzoeksvraag. Gebaseerd op eigen observaties, 

interviews met respondenten en nationale nieuwsberichtgeving.   
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1. Zand 
 

1.1 Het mineraal  

 

Waarom schrijft iemand met een sociaalwetenschappelijke achtergrond over zand? Het is een legitieme 

vraag. Onderzoek rond zandwinning situeert zich tot op heden voornamelijk binnen geografie, oceanologie 

of biologie. Deze thesis toont nochtans de relevantie van meer aandacht voor de sociale, politieke en 

economische context van zandactiviteiten. Voor een beter begrip van dit werk start de thesis met de 

beschrijving van de verschillende eigenschappen van zand:  

 

- een mineraal waarvan er geen twee gelijke korrels zijn  

- een development mineral 
- een low-value mineral 
- een common good  

 

De algemene zandkorrel bestaat niet. Zand kent verschillende groottes of vormen, telkens met andere 

kwaliteiten en eigenschappen. De Wentworthklasse is de standaardtabel voor het onderscheid tussen 

verschillende korrels. Alles tussen 63 micrometer en 2 millimeter krijgt de titel ‘zand'. Daaronder gaat het 

om ‘silt’, erboven om ‘grind' (Beiser, 2018). Niet alleen de grootte verschilt, ook de vorm. Korrels kunnen 

helemaal afgerond of hoekig zijn. Deze vorm is afhankelijk van de wijze waarop het zand zich doorheen de 

jaren verplaatste. Korrels waaien mee met de wind, volgen de rivierstroming of blijven ongemoeid liggen 

op een bodem. Die verschillen in vorm en grootte maken dat niet al het zand op aarde zomaar geschikt is 

voor eender welke toepassing. Bepaalde eindproducten vereisen nu eenmaal welbepaalde korrels, 

waardoor de bruikbare voorraad zand op aarde gelimiteerd is. Woestijnzand is bijvoorbeeld uitgestrekt, 

maar compleet nutteloos voor constructiedoeleinden. De vele windvlagen hebben die korrels afgevlakt. Ze 

verloren hun structuur waardoor ze geen houvast meer bieden in beton. Aan de Sahara heeft Marokko 

bijgevolg niets (Beiser, 2018; Delestrac, 2012; Meynen, 2017b)1. Verder kan zand ook afkomstig zijn van 

rivieren, continentale zandputten, steengroeven, uit de zee of van de stranden en duinen (Nicolo, 2019; 

Padmalal & Maya, 2014).  

 

Zandkorrels worden bestempeld als development minerals: materialen die gemijnd, verwerkt en 

geconsumeerd worden in voornamelijk binnenlandse markten. Ontwikkelingsmineralen kennen 

verschillende categorieën. Ze zijn hoofdzakelijk bestemd voor agricultuur, industrie of constructie. Zand 

behoort tot de laatste rubriek (ACP-EU, 2020; Bisht, 2019).  

 

                                                
1 De Marokkaanse Sahara speelt geen rol als toeleverancier van constructiemineralen, maar daarom is ze nog niet waardeloos in 

de toekomst. Gedreven door het nijpend tekort aan zand is er vandaag ook meer en meer onderzoek naar potentieel gebruik van 

woestijnzand. Dit staat echter nog in haar kinderschoenen (Construction Climate Challenge, 2019).  
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De titel van development minerals heeft alles te maken met het cruciale en strategische belang van die 

mineralen voor een nationale ontwikkeling. Tegenwoordig groeit de bewustwording voor dit 

ontwikkelingspotentieel van mineralen ook in Noord-Afrika, Marokko incluis (Lebdioui, 2018; Padmalal & 

Maya, 2014). De Europese Unie geeft steeds meer aandacht aan ontwikkelingsmineralen. Via projecten als 

ACP-EU Development Minerals Program dragen ze bij aan de doelstelling “om armoede te doen verminderen 
bij vrouwen, jobs te creëren alsook de impact op het milieu te minimaliseren” (ACP-EU, 2020; Mondlane et 

al., 2015). De doorgaans beperkte aandacht die zand krijgt voor deze rol die het kan spelen, maakt ook dat 

het mineraal tot neglected minerals werd gekroond (Universiteit Antwerpen, 2017). Het potentieel van zand 

voor een nationale ontwikkeling en de bijgestelde houding hiertegenover doorheen de afgelopen jaren is 

een belangrijke achtergrond om zandwinning als activiteit, en het beleid omtrent, te kunnen kaderen.  

 
Zandkorrels zijn ook low-value minerals. Terwijl er bij zand een groot volume (en gewicht) nodig is om enige 

waarde te creëren, kunnen high-value minerals, zoals goud of diamant, zelfs in kleine hoeveelheden enorm 

veel winst opbrengen. Dit maakt mineralen van hoge waarde op het eerste zicht veel aantrekkelijker voor 

economie, beleid en onderzoek, anderzijds verklaart dit waarom ontwikkelingsmineralen vooral bestemd 

zijn voor binnenlandse consumptie. De combinatie van duur transport (vanwege de grote, zware 

hoeveelheden) en binnenlandse sectoren als vragende partij – bouwsector, industrie of landbouw – maken 

dat zandactiviteiten eerder beantwoorden aan een regionale of nationale vraag dan aan de internationale 

markten. Zand wordt zo hoofdzakelijk door lokale actoren gemijnd en geconsumeerd. In 2002 klonk het in 

een artikel van Douglas en Lawson als volgt: “At the present state of knowledge, for any given country, it is 
usual to assume that all the bricks, aggregates and cement used come from national mineral production” 

(Douglas & Lawson, 2002). Dat onderlijnt het economische belang van zand dichtbij de plaats van extractie 

(ACP-EU, 2020; Bisht, 2019; Franks, 2016; Lebdioui, 2018; UNEP, 2019). Kenmerkend is dat zand geen 

internationaal gereguleerd handelssysteem heeft, of een internationale organisatie die volume en richting 

van handel tussen staten helpt te dirigeren en bepalen (Lamb et al., 2019). Wat niet wil zeggen dat 

internationale handel in zand is uitgesloten: de Burj Khalifah in Dubai is gebouwd met Australisch zand en 

Singapore breidt stelselmatig uit met het zand van buurlanden (Delestrac, 2012; Meynen, 2017b). Het 

merendeel van de zandhandel gebeurt echter binnen de eigen landsgrenzen2.  

 

Zand vormt ook een common good: het is niet-uitsluitbaar en tegelijkertijd rivaliserend in gebruik. De 

zandbronnen zijn moeiteloos bereikbaar en eenvoudig te extraheren. De bronnen zijn niet afgesloten met 

hekken en een paar handen, een schop en een kruiwagen volstaan reeds om te beginnen mijnen. Hierbij 

valt wel een kanttekening te maken. Als rivaliserend common good ontsnapt zand niet aan de looming 
tragedy of the commons:  

 

 

                                                
2 België, Nederland en Luxemburg vormen hierop een interessante uitzondering. De BeNeLux landen vormen tegelijkertijd de 

grootste importeurs en exporteurs van zand. Omwille van haar specifieke kwaliteiten wordt Belgisch zand over de hele wereld 

verhandeld, bijvoorbeeld voor aanleg van paardenpistes of voetbalvelden (Snick, 2019). Omdat België zelf nood heeft aan andere 

vormen en groottes van zandmineralen, vormt het eveneens een belangrijke importeur (Gavriletea, 2017; Van Lancker, 

persoonlijke communicatie, 2019).  
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“Common-pool resources are prone to tragedies of the commons as people may selfishly extract 
them without considering long-term consequences, eventually leading to overexploitation or 
degradation.” (Torres et al., 2017, p. 970). 

Lokale bewoners beschouwen de grondstof zand vaak als een gemeenschappelijk goed en exploiteren het 

ook als dusdanig. In Ghana bezingen mijnactoren hoe het zand een gift van de natuur is, vrij van monetaire 

kosten, en open voor exploitatie:  

 

 ”We should be happy and rejoice 
 For sand, we don’t buy before we carry. It is free of charge! 
 Let’s go to our master’s home 
 And entertain ourselves.” (Mensah, 1997, p. 78).  
 

Zand mag dan toegankelijk zijn - of zo worden beschouwd - het blijft maar de vraag van wie de grondstoffen 

echt zijn. Gaat het effectief om een gemeenschappelijk goed? Wie bezit er het eigendom? Globaal gezien 

worden bijvoorbeeld steeds meer stranden geprivatiseerd (Garcia & Baltodano, 2005). Toch is het maar de 

vraag of de discussie rond property hier een rol speelt. ‘Eigendom’ is immers niet de enige manier waarmee 

actoren toegang kunnen krijgen tot grondstoffen. Factoren als de benodigde technologie, de kennis en de 

te leveren arbeid spelen een belangrijkere rol.  Access – zoals beschreven door Ribot en Peluso (2009) – 

gaat veeleer om het bezitten van de mogelijkheid om voordelen te halen uit de natuurlijke rijkdom. Het 

debat over ‘toegankelijkheid’ is bijgevolg veel interessanter dan de discussie over ‘eigendom’. Zoals 

vermeld is die toegankelijkheid bij zand – voornamelijk bij stranden, duinen of rivieroevers – een koud 

kunstje (Ribot & Peluso, 2009; Sikor & Lund, 2009).  

 

1.2 Zandhonger 

 

De honger naar zand wordt gevoed door de vele uiteenlopende toepassingen van dit mineraal. Toch blijkt 

de constructiesector afgetekend de hongerigste speler op de markt te zijn. Beton en asfalt verslinden zand: 

liefst de helft van de globale jaarlijkse zandconsumptie is ervoor bestemd. Het hoeft dan ook niet te 

verbazen dat urbanisering en grote infrastructuurwerken in direct verband staan met zandwinning:   

 

 “Rapid population growth and urbanization increased demand for construction minerals. Being in 
direct connection with the construction sector, demand for construction sand is growing 
exponentially in countries where this sector is very active.” (Gavriletea, 2017, p. 19). 
 
 “Sand is a very important resource, especially to countries that are developing infrastructure and 
experiencing mass urbanization through a rapidly expanding middleclass.” (Tastet, 2019, p. 525).  

 

In India bijvoorbeeld zorgde een toenemende urbanisering voor een verdrievoudiging van de zandvraag 

over een periode van 17 jaar. Zolang die urbane expansie toeneemt, zal de zandhonger er niet afremmen 

(Tastet, 2019; Torres et al., 2017).  
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Activiteiten van de bouw- en constructiesector staan in direct verband met (informele) zandexploitatie. In 

landen waar een bouwwoede heerst neemt ook informele mijnactiviteit toe. Dat leren de analyses bij 

verschillende cases. In India speelt een zandmaffia in op de combinatie van vraag en schaarste op de markt. 

Dat tekort wordt ingevuld met informeel gewonnen zand. De keuze voor informele operaties kunnen we 

daar omschrijven als een noodzakelijk kwaad. De vraag ligt er jaarlijks rond 23 miljoen ton, terwijl er officieel 

slechts 7 miljoen ton beschikbaar is. Deze mismatch geeft aanleiding tot een vraag naar informele bronnen 

(Mahadevan, 2019; Rajendran, 2013; Rege, 2016). Ook op andere plaatsen worden informeel gewonnen 

voorraden als noodzakelijk omschreven om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. In Nepal deed 

een snelle urbanisering in en rond de vallei van Kathmandu de vraag naar zand ontploffen. Op een gegeven 

moment maakten de informele activiteiten 45% van het aanbod uit (Sayami & Tamrakar, 2007). In Sri Lanka 

eist de constructie-industrie 95% van het gewonnen zand op. Om aan de stijgende vraag te voldoen wordt 

er eveneens illegaal zand ontgonnen (Padmalal & Maya, 2014). Eenzelfde proces speelt zich af in 

Bangladesh (Khan & Sugie, 2015) en Ghana, waar de constructiesector afhankelijk is van informeel 

gewonnen kustzand (Mensah, 1997). 

 

Toch is er op al die plekken niet altijd een echt tekort aan zand. Door de enorme vraag is het zand gewoon 

niet beschikbaar aan de prijs die betrokken actoren ervoor willen betalen. Ze willen het steeds zo goedkoop 

mogelijk verkrijgen. Dit maakt dat bepaalde informele bronnen meer (en soms excessief) worden 

aangesproken dan andere formele opties (Höflinger, 2014).  

 

Bouwpromotoren verkiezen bepaalde types zand omwille van hun vorm en zuiverheid. In tegenstelling tot 

zand uit steengroeven zitten er in duin- en strandzand bijvoorbeeld geen vervelende keien die ongewild in 

een betonmolen kunnen sukkelen (Sonak et al., 2006). Het zand van de kuststrook mag dan geliefd zijn bij 

de constructiesector, er is wel een niet onbelangrijke bijkomstigheid: de nabije aanwezigheid van de zee 

zorgt voor een zoutgehalte dat nefast kan zijn voor constructietoepassingen. Het zout zorgt voor een 

versneld proces van corrosie. Wanneer de mineralen niet verwerkt of gespoeld worden, kan dit dramatische 

gevolgen hebben voor de stevigheid van een betonstructuur (Beiser, 2018). 

 

Bouw- en constructieactiviteiten bepalen zo niet alleen de omvang van zandextractie maar ook de locatie 

ervan. Dat de actoren in Ghana afhankelijk zijn van het kustzand is niet geheel toevallig: zand is lomp, zwaar 

én een low-value mineral. Om activiteiten rendabel te houden werkt men met grote hoeveelheden. Bij zand 

wordt er gerekend in kubieke meters of trucks. Het transport hiervoor is duur en omslachtig. De kostprijs 

van het vrachtvervoer is goed voor één tot twee derde van de uiteindelijke zandprijs. Vragende partijen 

hebben er daarom alle belang bij dat de afstand van het transport beperkt wordt om de bouwprojecten zo 

winstgevend mogelijk te houden (Beiser, 2016, 2018; Hofmann et al., 2009; Ronquim et al., 2017). In de 

casus van Mensah (1997) is de meest nabijgelegen - en bijgevolg goedkoopste - zandbron simpelweg het 

strand en haar duinen. Een gelijkaardige analyse gaat op voor Tanzania waar diverse actoren binnen de 

constructiesector afhankelijk zijn van het goedkoper, tegelijk illegaal, gewonnen zand van de kust (Masalu, 

2002). Informele actoren kunnen flexibel en goedkoper handelen omdat ze niet gebonden zijn aan 
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wetgeving of vergunningen. De licenties voor nieuwe formele exploitatiesites bij constructies zijn vaak 

moeilijk verkrijgbaar en duur. 

 

De aantrekkelijke prijs van informeel zand wordt niet alleen bepaald door een besparing in afstand of het 

ontbreken van licenties, maar ook door het uitsluiten van verwerkingskosten. Informeel gewonnen zand, 

afkomstig van duin of strand, gaat vaak direct van mijnsite naar consumptiesite zonder dat men het zout er 

afspoelt of dat labo’s de kwaliteit onderzoeken: “Contractors sell sand without processing” (Sayami & 

Tamrakar, 2007, p. 96). Dit scheelt in de prijs van het zand maar zorgt voor problemen zoals corrosie. Poulin 

(1994) vatte de denkpiste voorafgaand aan de keuze van zand reeds bondig samen:  

 

“Accessibility to markets is the major preoccupation of aggregate producers. Transportation costs 
often exceed direct production costs. An equilibrium between distance and source material quality 
must therefore be found. This partly explains why lower-quality deposits near consuming centers 
are worked before better deposits further away.” (Poulin et al., 1994, p. 225).  

 

De overhellende balans tussen transport en kwaliteit speelt in het voordeel van de informele actoren. De 

informele mijnactiviteit van constructie- en ontwikkelingsmineralen - inclusief zand - neemt vandaag nog 

steeds toe (Arpita Bisht, 2019; Krausmann et al., 2009). 
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2. Informeel (zand)mijnen 
 

2.1 Wereldwijd 

 

De voorgaande voorbeelden van plaatsen waar zandactiviteit stijgt, tonen aan dat informeel zandmijnen 

allerminst een uniek Marokkaans gegeven is. De Environmental Justice Atlas kent minstens 55 

geregistreerde conflicten rond zand- of grindontginning (Meynen, 2017a). Vorig decennium spraken Young 

en Griffith (2009) van cases in 35 landen, verspreid over 6 continenten. Met de organisatie coastalcare.org 

proberen ze incidenten van zandwinning wereldwijd te registreren om te sensibiliseren en te pleiten voor 

het behoud van deze landschappen. Recentere bronnen spreken zelfs van 70 landen (Beiser, 2018; 

Delestrac, 2012; UNEP, 2019). Ondertussen worden meer nieuwe initiatieven opgezet voor een betere 

registratie van het aantal informele activiteiten, inclusief gedetailleerde cijfers en gegevens over ontgonnen 

volumes (A. Torres, persoonlijke communicatie, april 2020). 

 

Volgens Gavriletea (2017) komt informele zandwinning hoofdzakelijk voor in ontwikkelingslanden. Hij 

verklaart dat door het mankeren van een monitoringsysteem, een gebrek aan bewustzijn over de impact 

op milieu en omgeving alsook een tekort aan middelen om controle in stand te houden. De omschrijving 

van ontwikkelingslanden blijft een onderwerp van discussie, maar zeker is dat de illegale activiteit zich niet 

exclusief afspeelt in deze landen. Evengoed komt informele zandextractie voor in Italië of Portugal 

(Padmalal & Maya, 2014; Rege & Lavorgna, 2016). De verhouding tussen informele en formele activiteit is 

weliswaar niet overal gelijk. In India werkt naar schatting 90% van de mijnarbeiders voor 

constructiemineralen in de informaliteit. Hun output is goed voor liefst 50% van de totale voorraad (Bisht, 

2019). Over verschillende landen verschenen reeds studies naar informeel zandmijnen: India (Mahadevan, 

2019; Rajendran, 2013; Rege, 2016), Cambodja (Lowe, 2018), Wallis-eiland (Worliczek et al., 2010), Zuid-

Afrika (R. Chevallier, 2014), Tanzania (en Zanzibar) (Ladlow, 2015; Masalu, 2002; Myers, 1999) en Nepal 

(Sayami & Tamrakar, 2007). 

 

2.2 De types zandwinning  

 

De toenemende activiteit van informeel zandmijnen gebeurt op uiteenlopende manieren. Er zijn verschillen 

in de aan te spreken zandbronnen, maar ook methodes en niveaus van zandwinning variëren. De 

verschillende vormen van clandestiene zandwinning kunnen onderverdeeld worden op basis van de 

gehanteerde methodes, het beoogde doel of het al dan niet bezitten van een vergunning (Kowalska & 

Sobczyk, 2014; Tastet, 2019; Worliczek et al., 2010).  

 

Actoren zonder een mijnvergunning exploiteren zand met diverse doeleinden en op verschillende niveaus. 

Doorgaans doen ze het puur voor eigen verbruik, met behulp van emmers, schoppen, kruiwagens of ezels. 

Dit wordt omschreven als adventitious exploitation (Kowalska & Sobczyk, 2014). Het zand kan onder meer 

bestemd zijn voor eigen privé-constructies of voor doeleinden binnen de agricultuur. Boeren met 
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landbouwgrond langs de kust kunnen zout zand goed gebruiken omwille van het fertiliserend effect op hun 

gezouten bodem3,4 (Boer Tunesië, persoonlijke communicatie, april 2019; Worliczek et al., 2010). 

 

Daarnaast kunnen vergunningloze actoren zand ook commercialiseren. Dit gebeurt evengoed met behulp 

van basic tools. Gewonnen hoeveelheden zijn uiteraard klein maar zelfs met dit basisgereedschap kunnen 

verschillende actoren over een langere periode enorme volumes extraheren. Deze activiteit wordt 

omschreven als accumulated exploitation (Kowalska & Sobczyk, 2014; Rege, 2016; Worliczek et al., 2010). 

Dit type mijnen – hoge arbeidsintensiviteit, lage kapitaalsinvesteringen en low-tech middelen – stemt 

overeen met de artisanale mijnbouw, oftewel artisinal small scale mining (ASM) (Barry, 1996; Hilson, 2011; 

Lahiri-Dutt, 2018)5. Het blijft echter niet beperkt tot handarbeid. Trucks en graafmachines kunnen helpen 

om zand te exploiteren. Kowalska en Sobcyek (2014) omschrijven het als technical exploitation. Omdat 

machines meer opvallen, gebeurt deze activiteit vaak heimelijker. Het proces is licht gemechaniseerd 

waardoor dit type mijnen ook omschreven wordt als small-scale mining (SSM) (Chowdhury & Lahiri-Dutt, 

2018; Worliczek et al., 2010).  

 

Kowalska en Sobzyk (2014) onderscheiden vervolgens nog industrial exploitation: extractie van zand met 

mechanisch materiaal op een grotere schaal. De omvang van deze praktijk maakt dat er vaak sprake is van 

een vergunning. Toch dragen ook vergunde actoren veelvuldig bij aan de informele zandvoorraad. De cases 

waar er in officiële exploitatiesites in de duinen of steengroeven dieper of meer wordt gegraven dan is 

toegestaan, zijn legio. Het monitoren van gestelde quota door overheden blijkt een lastige opdracht te zijn, 

terwijl de overexploitatie erg verleidelijk is voor actoren (Mahadevan, 2019; Tastet, 2019). 

Naast de actoren zonder of met vergunning is het derde type actor binnen de informele zandwinning de 

zandmaffia. Een speler hors catégorie. Ze profiteren van het zandmijnen, maken enorme winst en kunnen 

doorzetten door geweld, omkoping van functionarissen of infiltraties in bestuur en politiek (Tastet, 2019). 

Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld komt uit India waar de zandmaffia de machtigste 

criminele organisatie van het land vormt. Beschermd door een ‘politiek dak’, corruptie in de hogere sferen 

en een zwak optredend – want direct profiterend – lokaal bestuur, blijft continue zandwinning er mogelijk. 

Verschillende afrekeningen van activisten tonen hoe ver de zandmaffia er durft te gaan (Mahadevan, 2019; 

Rajendran, 2013; Richard, 2020; Saviour, 2012). Ook in Europa, bij Italië, is er sprake van duidelijke criminele 

zandorganisaties (Rege & Lavorgna, 2016). 

                                                
3 Voor gedetailleerde uitleg over de toepassing van zand binnen de agricultuur:  http://sablesetgraviersenmer.fr/pages/les-

usages.html  
4 Vroeger konden de boeren in Tunesië gewoon enkele honderden meters lopen tot aan de kust en daar zand meenemen voor 

eigen gebruik. Vandaag is de handel van het strandzand er gemonopoliseerd door één speler. Het is dan ook verboden voor de 

boeren om nog langer zelf zand te gaan halen van de duinen of stranden, hoewel het bij hen om een traditioneel gebruik gaat van 

vele tradities terug. ze moeten nu betalen voor wat vroeger gratis was. Bovendien gebeuren de leveringen niet altijd wanneer het 

nodig is waardoor boeren soms lang moeten wachten. Bijgevolg gaan ze alsnog ’s nachts naar het strand om zich van informeel 

zand te kunnen voorzien (Boer Tunesië., persoonlijke communicatie, april 2019). 
5  Zandwinning komt niet alleen overeen met de karakteristieken van ASM en SSM, in bepaalde landen zoals India en Zambia wordt 

het ook officieel binnen de wetgeving als ASM en SSM activiteit bestempelt (Pedersen, 2018, p. 156; Sonak et al., 2006).  
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Ondanks de verschillende types en niveaus vertoont het proces van informeel zandmijnen grotendeels 

dezelfde kenmerken, fases en spelers. Met uitzondering van adventitous mining, waarbij minder actoren 

betrokken zijn omwille van het puur eigen gebruik. Rege (2016) onderscheidt binnen het informeel mijnen 

vier verschillende fases: de extractie, het laden, het transport en opslag van zand. Binnen elk stadium zijn 

andere actoren betrokken. Mahadevan (2019) spreekt van drie verschillende fases – extractie, transport en 

verkoop – en plaatst deze in de vorm van een piramide: de meeste actoren zijn betrokken bij de basis, 

extractie, en dit aantal neemt af richting de top terwijl de winst per actor toeneemt richting de piek. Torres 

et al. (2017) spreken dan weer van drie met elkaar verweven systemen: de sending systems (waar het zand 

wordt gemijnd), de consuming systems (waar het zand wordt geconsumeerd) en spill-over systems (waar 

de effecten van het zandmijnen of transport voelbaar zijn). Ze benadrukken expliciet de fluïde grenzen 

ertussen: de systemen liggen vaak dicht naast elkaar en kunnen elkaar overlappen. Daaruit vloeit voort dat 

het ene systeem niet zonder het andere kan worden bestudeerd.  

 

2.3 Informeel of illegaal  

 
De verschillende types van informeel zandmijnen, zoals hiervoor besproken, doen een belangrijke vraag 

rijzen: kan de activiteit van de individuele boer en een organisatie zoals de zandmaffia onder eenzelfde 

noemer van informeel mijnen worden geplaatst? Wat met de illegaliteit en de legitimiteit van dit handelen? 

Een duidelijke omschrijving is essentieel voor een correct begrip van deze thesis.  

 

Het verschil tussen legale activiteiten enerzijds en illegale of informele praktijken anderzijds is duidelijk. Het 

ene kleurt binnen de wetgeving, het andere niet. Onder een nationale wetgeving is dit duidelijk, voor 

transnationale goederen ligt dit moeilijker. Materialen die grenzen passeren en zo mogelijks onder 

verschillende rechtsordes vallen, zijn moeilijke casussen. Aangezien constructiemineralen hoofdzakelijk 

nationaal worden gemijnd, verwerkt en geconsumeerd, gaan we niet dieper in op die specifieke, weliswaar 

interessante discussie (van Schendel & Abraham, 2005; van Schendel, 2006; van Schendel, 2005). 

 

Lastiger is het debat tussen de informele en illegale mijnactiviteiten. Binnen de uitgebreide literatuur over 

de formalisering van artisanale mijnactiviteit is het onderscheid vaak besproken en bediscussieerd (Lahiri-

Dutt, 2018; Nhlengetwa, 2016; Siegel & Veiga, 2009). Voor Nhlengetwa (2016) is de informele en illegale 

mijnbouw niet gelijk aan elkaar. Volgens haar volgt informele extractie de historische gewoonteregels 

terwijl illegale activiteiten doelbewust de regels overtreden. De geschiedenis van mijnbouw, onder meer in 

functie van een traditionele vorm van levensonderhoud, speelt hier een belangrijke rol. Indien die traditie 

gevolgd wordt, is er geen sprake van illegale activiteit. Dan betreft het de informele extractie. De stelling 

van Nhlengetwa volgt het idee dat artisanale mijnbouw slechts als illegaal bestempeld kan worden 

afhankelijk van locatie tot locatie (Hilson, 2011; Siegel & Veiga, 2009). Andere auteurs bestempelen de 

informele mijnbouw wél per definitie als een illegale activiteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt. De 

regels overtreden is de regels overtreden (Lahiri-Dutt, 2018; Verbrugge, 2015b). Barney (2018) hanteert 

dan weer een pragmatisch vertrekpunt: in onderzoek gebruikt hij steevast het begrip 'informaliteit’. 
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Gemotiveerd door de complexiteit om voorbij een statelijk discours te oordelen over de legitimiteit of 

illegaliteit van mijnactiviteiten.  

 

Deze thesis volgt de piste van Barney en bestrijkt met het concept van informeel zandmijnen een brede 

waaier aan activiteiten. Het is niet de opzet om te oordelen over de legitimiteit van bepaalde types die 

onder informele zandwinning vallen. Hoewel het vanzelfsprekend is dat zandwinning uit traditie en 

gewoonte – puur voor het eigen gebruik – een ander gevoel oproept dan de georganiseerde massa-extractie 

door zandmaffia. Ook binnen het onderzoek van Worliczek (2010), waar werd gepolst naar de reactie van 

de publieke opinie ten opzichte van deze activiteiten, onderschreven de respondenten dit gedeelde gevoel. 

De thesis heeft het bijgevolg resoluut over het informeel mijnen. Wanneer concepten als informeel, illegaal 

of clandestien door elkaar worden gebruikt is dit puur uit stilistische overwegingen. Er wordt wel degelijk 

hetzelfde bedoeld.  

 

2.4 De impact  

 

De vrije toegang en het schijnbaar oneindige aanbod maken dat betrokken actoren allesbehalve een sociaal 

duurzame voorraad mijnen. Dit leidt tot diverse externaliteiten op zowel ecologisch, sociaal als economisch 

gebied. Of zoals eerder aan bod kwam: ook zandkorrels ontsnappen niet aan de looming tragedy of the 
commons  (Chandrakanth, 2015; Tastet, 2019). Naar aanleiding van de informele activiteit in Marokko ligt 

de focus op de gevolgen van kustzandwinning.  

Het maakt niet uit hoe groot de operatie van clandestiene zandwinning is, er zullen steeds gevolgen zijn. 

Onschuldige extractie bestaat niet. Willekeurig mijnen is altijd schadelijk. Zoals Kowalska & Sobczyk (2014) 

het verwoorden: “Technical extraction of sand and gravel, regardless of size and method of operation, 
always has a negative impact on the environment.” (Kowalska & Sobczyk, 2014, p. 105). Operaties van 

kleinere schaal kunnen zelfs negatievere gevolgen hebben dan grotere activiteiten door hun beperktere 

drang om technologieën te verbeteren, inefficiënte regimes of het willen beperken van extra kosten op 

noodzakelijk herstel van de sites (Poulin et al., 1994; Sandrp, 2020). Het is evenwel belangrijk te 

benadrukken dat zandwinning ook een positieve impact kan hebben voor een lokale gemeenschap of de 

betrokken actoren (Gavriletea, 2017; Kowalska & Sobczyk, 2014). 

De academische literatuur gaf het meeste aandacht aan de impact op milieu en leefomgeving. De 

ecologische gevolgen zijn onbetwistbaar en benoemd door diverse onderzoekers (Gavriletea, 2017; 

Mensah, 1997; Peduzzi, 2014; Torres et al., 2017) en officiële rapporten (UNEP, 2019). De activiteit van 

kustzandwinning heeft gevolgen voor het ecosysteem, leidt tot erosie en is schadelijk voor de 

beschermingsfunctie van strand en duinen tegen toekomstige stormen en stijging van het zeeniveau 

(Peduzzi, 2014). De consequenties voor het ecosysteem zijn van allerlei aard. Er is onder meer sprake van 

impact op vispopulaties (de Leeuw et al., 2010) en schaaldieren (Jonah et al., 2015). Een uitgebreide 

opsomming valt terug te vinden in diverse studies: (Chaussard & Kerosky, 2016; Flower & Sanjayan, 2007; 

Gavriletea, 2017; Ladlow, 2015; Madyise, 2013; Mensah, 1997; Sonak et al., 2006). De recente aard van de 

literatuur betekent geenszins dat de gevolgen slechts nu opspelen. Ook 30 jaar geleden was er al sprake 
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van observatie van negatieve ecologische gevolgen (Joy & Rao, 1988). Alleen is vandaag zowel de activiteit 

als het bewustzijn toegenomen.  

 

Voor de sociale en economische gevolgen is er minder aandacht in de literatuur. Toch zijn de gevolgen op 

deze twee gebieden essentieel voor het begrijpen van de activiteit. Op economisch vlak kan zandwinning 

namelijk positieve en negatieve consequenties hebben. Het levensinkomen dat direct (via extractie) of 

indirect (via sectoren afhankelijk van het zand) te winnen valt, is van enorm belang voor veel families. Het 

gaat doorgaans om families in de marge die geen economisch alternatief voor ogen hebben. De cruciale 

bijdrage van informeel mijnen voor een lokale gemeenschap werd in verschillende studies onderschreven 

(Khan & Sugie, 2015; Mensah, 1997). In Tanzania vormde het economische belang een drempel om vanuit 

het beleid actief iets te ondernemen tegen de informele activiteit (Masalu, 2002). De economische 

nawerkingen op langere termijn van het mijnen zijn echter niet geheel positief. Overheden, lokaal en 

nationaal, lopen door de informele activiteit extra inkomsten door belastingen mis. De toeristische sector 

verliest door het aantasten van kust en duinen haar belangrijkste trekpleisters. Boeren en vissers zien 

respectievelijk hun landbouwvelden en vispopulaties aangetast worden door de extractie-activiteit (Beiser, 

2016). Chandrakanth (2015) bevestigde de negatieve externaliteitskost op het inkomen van boeren en 

vissers op lange termijn. De organismen die leven in het zand zijn een cruciaal deel van de voedselketen en 

door deze aan te tasten verdwijnen er hele visvariëteiten. Dit reduceert uiteindelijk de visvangst. Er zijn 

verschillende cases en verhalen waar de impact op de vispopulatie duidelijk wordt aangetoond. Ook in het 

Poyangmeer (China), waarschijnlijk de grootste site voor zandwinning ter wereld, werd de vispopulatie 

gereduceerd (de Leeuw et al., 2010; J Arockiaraj, 2013; Jonah et al., 2015). De schade die zandmijnactoren 

aanbrengen aan de wegen leidt eveneens tot economisch verlies voor diverse spelers (Mensah, 1997).  

 

Negatieve externaliteiten zijn er ook op sociaal gebied. Bij diverse casussen is er bijvoorbeeld sprake van 

kinderarbeid. Jongeren worden aangetrokken (of gedwongen) door de relatief simpele manier van werken 

om meer inkomsten voor de familie te genereren. Ze laten hiervoor hun onderwijs vallen, met alle negatieve 

gevolgen van dien (Ladlow, 2015; Muzaale, 2018). Informele zandwinning leidt soms tot echte sociale 

drama’s. Actoren verliezen het leven tijdens de activiteit van zandmijnen zelf6, maar ook door de instorting 

van infrastructuur (bruggen) als gevolg van aantasting van funderingen door graafactiviteiten (BBC, 2001). 

De sociale omstandigheden waarin zandwinningactoren moeten opereren, blijkt vaak allerminst optimaal. 

De menselijk kost kwam mede aan het licht door een rapport van Amnesty over zandwinning-activiteiten 

in Mozambique (Amnesty International, 2018).  

 

De uiteindelijke kosten en baten blijken vaak niet evenwichtig verdeeld. Zandextractie is wereldwijd goed 

voor het hoogste aantal ecological distribution conflicts (EDC): conflicten die ontstaan uit een unfaire 

toegang tot natuurlijke rijkdom en een ongelijke verdeling van de last. De kosten en baten worden zo 

verdeeld dat op termijn conflicten ontstaan (Bisht & Gerber, 2017; Bisht, 2019; Conde & Martinez Alier, 

2016; Temper et al., 2018). Het conflict neemt allerlei vormen aan, maar blijft niet gespaard van bloed. 

Recentelijk werd een Zuid-Afrikaans oppositielid uit de toeristische sector koelbloedig vermoord door 

                                                
6 In de afgelopen maanden (Juni/Juli 2019) overleden er verschillende actoren tijdens de activiteit van het informeel zandmijnen. 

Verhalen verschijnen via Twitteraccounts als dat van Sand Stories.  
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actoren uit de lokale zand-business (Motha, 2020). In India zijn dergelijke incidenten legio. Verschillende 

lokale bewoners verzetten zich hevig tegen de wijdverspreide informele activiteiten maar werden 

vervolgens de mond gesnoerd. Het collectief van Green Blood7 ging hier recentelijk dieper op in (Richard, 

2020). In 2018 vielen er bij incidenten in Gambia, naar aanleiding van lokale zandwinning, drie levens te 

betreuren (‘Sand Wars’, 2020). Via Twitteraccounts8 verschijnen er regelmatig updates over directe 

slachtoffers van conflicten over zandwinning. Deze verhalen waren dé aanleiding voor Beiser (2018), en 

vele anderen, om over zandwinning te gaan schrijven.  

 

Dit staat lijnrecht tegenover de stellingname van de Europese Unie dat low-value minerals ook low-conflict-
grondstoffen zouden zijn. Verschillende Europese projecten zetten in op de exploitatie van ontwikkelings- 

en constructiemineralen omwille van het potentieel als development minerals. Daarom onderzoeken ze 

onder meer hoe zand effectief low-conflict kan blijven in het voordeel van de bestaande initiatieven (Franks, 

2016; Universiteit Antwerpen, 2017). Uit de impact van zandmijnen, de directe afrekeningen of barre 

werkomstandigheden blijkt echter dat zandwinning allerminst low-conflict is. De beperkte aandacht uit het 

Westen, te verklaren door de lokale productie, nationale consumptie en relatieve waarde, maakt zand 

daarom niet minder conflictueus, maar eerder genegeerd. Het onderstreept de titel van neglected minerals. 
Vooral in vergelijking met de aandacht voor high-value minerals blijft dit frappant.  

 

Deze thesis gaat niet in op oplossingen naar de toekomst toe. Dit vraagstuk komt wel uitgebreid aan bod in 

ander werk over zandwinning (Gavriletea, 2017; Tastet, 2019; UNEP, 2019). 

 

2.5 Persistentie van informeel mijnen 

 

Het informeel mijnen kent een belangrijk aandeel in de wereldwijde mijnactiviteit: 15 tot 20% van de niet-

brandstofwinning komt eruit voort. In absolute cijfers werken op clandestiene sites ook het hoogste aantal 

arbeiders (Lahiri-Dutt, 2018; Nhlengetwa, 2016). Het is niet aannemelijk dat informele activiteit in de 

directe toekomst zal afnemen. Integendeel zelfs, de trend is stijgend. In tegenstelling tot bij zandwinning is 

binnen de high-value minerals het debat over de persistentie, oorzaken en drijfveren van het informeel 

mijnen wel reeds uitvoerig bestudeerd. Het is interessant om te kijken welke inzichten deze literatuur te 

bieden heeft en of die ook van toepassing zijn op zandmijnen (Chowdhury & Lahiri-Dutt, 2018; Siegel & 

Veiga, 2009).  

 

De artisanale, kleinschalige of industriële mijnbouw beperkt zich namelijk niet tot zandmineralen. ASM- of 

SSM-activiteiten vinden ook plaats met betrekking tot andere type mineralen zoals goud of diamant. 

Onafhankelijk van het type ontgonnen grondstof is de hoge informaliteit kenmerkend voor alle ASM- en 

SSM-operaties (Barry, 1996; Hilson, 2011; Lahiri-Dutt, 2018; Lahiri-Dutt & McQuilken, 2019; Verbrugge, 

                                                
7 Green Blood is een project van Forbidden Stories. Verschillende onderzoeksjournalisten namen zich als missie voor om het 

onderzoekswerk van verongelukte – lees vermoorde – collega’s verder te zetten. Eén verhaal hiervan is dat van Jagendra Singh, 

een Indische journalist die een aanslag door de lokale zandmaffia niet overleefde. Het project Green Blood werd vastgelegd in 

een documentaire: https://forbiddenstories.org/fr/case/green-blood/.  
8 Bijvoorbeeld via het Twitteraccount van @SandStories 
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2015b). Toch is niet elke dergelijke activiteit geheel identiek. Een cruciaal verschil is dat zowel artisanale als 

kleinschalige extractie van low-value minerals (zoals zand) zich hoofdzakelijk in stedelijk gebied afspelen 

terwijl extractie van high-value minerals meer in de periferie voorkomt. Dat de zandextractie minder 

afgelegen is, wil daarom nog niet zeggen dat het kader waarin deze activiteiten gebeuren minder schemerig 

is (Arpita Bisht, 2019; Franks, 2016).  

 

Informele extractie biedt mogelijk soelaas voor actoren die omwille van een sociaaleconomische context 

geen alternatief hebben. Ze gaan bijgevolg tot het uiterste om te voorzien in een levensinkomen (Andrews, 

2015; Denis, 2016; Duquenne, 2014). De uiteindelijke keuze voor artisanaal mijnen is verleidelijk omwille 

van de kapitaalsextensiviteit en toegankelijkheid van de mijnsites. De drempel om te starten is erg laag (R. 

Chevallier, 2014; Mensah, 1997). Arbeiders uit andere sectoren (boeren, vissers...) beginnen te mijnen door 

tegenslagen in traditionele bezigheden en voor een hoger loon op een kortere termijn. Via ASM kunnen 

actoren soms drie tot vijf keer meer verdienen (Duquenne, 2014; Siegel & Veiga, 2009). Ook 

migratiestromen zorgen mee voor een groei binnen de activiteiten van de artisanale mijnbouw:  

 

“The modern resurgence of informal ASM is a rural component of a greater, mostly urban, 
movement, in which migrants from failing rural economies are creating informal, often brilliant, 
ways to survive outside the authority of the legal system.” (Siegel & Veiga, 2009, p. 52).  

 

De sociaaleconomische noodzaak doet een ecologische argumentatie tegen informeel mijnen verbleken. 

Wanneer het gaat om pure en noodzakelijke broodwinning, wie staat er dan stil bij het beschermen van het 

ecosysteem? (Denis, 2016). Diverse voorbeelden van extractivisme en haar respons in Noord-Afrika wijzen 

erop dat een sterk ecologisch argument steeds ondergeschikt is aan jobs, sociaaleconomische zekerheid of 

nieuwe infrastructuur voor de gemeenschap (Hamouchene, 2019).  

 

Informele extractie hoeft niet altijd uit een economische noodzaak te komen. Het wordt ook vormgegeven 

door een intrinsiek verlangen naar rechtvaardigheid. Maatregelen van bovenaf die traditionele, misschien 

informele, mijnactiviteiten proberen te regulariseren en beperken kunnen leiden tot agitatie bij lokale 

gemeenschappen die zich vervolgens het recht tot extractie blijven toe-eigenen (Andrews, 2015; Joy & Rao, 

1988).  

 

Een dominante stroming binnen de literatuur koppelt de informele mijnbouw direct aan de staat als een 

zwakke actor: het beleid wordt als verantwoordelijk gezien. De expansie van de informele activiteiten 

schrijft men toe aan een gebrekkige opvolging en controle van de extractie. Het geeft blijk van een deuk in 

de autoriteit en legitimiteit (Duquenne, 2014; Verbrugge, 2015a, 2015b). In hun reactie schuiven overheden 

vervolgens de verantwoordelijkheid van zich af en wijzen ze op de onwil van hun eigen onderdanen om de 

regels op te volgen (Van Bockstael, 2014). 

 

Verbrugge (2015a) gaat in zijn werk resoluut tegen het beeld van de zwakke staat in. Het voortbestaan van 

de informele mijnbouw – en het tegenhouden van de formalisering – kan ook doelbewust zijn: de 

continuïteit toont de betrokkenheid aan van een elite met een intens verlangen naar meer 
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kapitaalsaccumulatie. De uitbreiding van de informele ASM-activiteiten in een Filipijnse goudmijn-case is 

volgens Verbrugge het voorbeeld van een transitie van het kapitaalintensief mijnen op grote schaal richting 

een meer flexibel regime van accumulatie gebouwd rond de exploitatie van de informele ASM-sector. De 

verschillende informele activiteiten samen vormen een interessantere vorm van accumulation by 
dispossesion voor de belanghebbende partijen dan de traditionele accumulatie (Chowdhury & Lahiri-Dutt, 

2018; Verbrugge, 2015b). 

 

“The expansion of informal sector activity in recent decades is not simply seen as a bottom-up 
reaction to economic crisis or over-regulation, but as a capitalist response to a crisis of accumulation 
in the formal economy: to counter declining profit rates and avoid ‘the costs of social security 
obligations and other substantial overhead costs of formal sector operation’ (Meagher, 1995: 260), 
employers have increasingly resorted to the exploitation of a cheap informal labour reserve.” 
(Verbrugge, 2015b) 

 

Het moedwillig optreden van een ‘sterke’ staat kan in het kader van het voortbestaan van de informele 

mijnbouw politiek gemotiveerd zijn, ten bate van een heersend regime. Waarom? “because it provides the 
population with valuable oppurtunities for survival and accumulation, thereby contributing to sociopolitical 
stability” (Rubbers, in Verbrugge, 2015b, p. 1027). De wil en motivatie voor informele continuïteit is dan 

één ding, de praktische uitvoering ervan iets anders. Een belangrijke factor daarbij is de decentralisering 

van het bestuur (in de case van Mindanao gaat deze samen met de expansie van informele mijnbouw). Door 

de decentralisering lijken bestuur en elite het ideale klimaat te willen creëren waarin activiteiten alsnog 

kunnen doorgaan. Regionalisering lijkt een middel om oude machten te behouden (Verbrugge, 2015a). 

 

Zowel de factoren die bijdragen aan het informeel mijnen door het zwak of uitblijvend optreden van de 

staat alsook de mogelijke doelbewuste sturende rol van een overheid zijn belangrijk om mee te nemen voor 

de verdere analyse van Marokkaanse informele zandwinning.  
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3. Marokko 
 

3.1 Zand in Marokko: meer dan de Sahara alleen 

 

3.1.1 Zand in cijfers 

 

Volgens officiële cijfers van het Ministère de l’Equipement, du transport et de la logistique droeg de 

benodigde hoeveelheid zand in Marokko in 2011 zo’n 21 miljoen kubieke meter. Tegen 2016 steeg dit naar 

28 miljoen. De vraag zou verder toenemen tot 32,1 miljoen kuub zand in 2020 en kan volgens voorspellingen 

verder stijgen tot 38 miljoen m3 tegen 2025 (El Ouarite et al., 2019; Tohry, 2016). Marokko volgt hiermee 

de wereldwijd stijgende trend.   

 

Jaar 2015 2020 2025 
Hoeveelheid (In miljoen m3 zand) 27 32,1 38 

Figuur 1. De zandvraag in Marokko naar de toekomst toe. Eigen opmaak, bronnen (El Ouarite et al., 2019; Tohry, 2016).  

 

Marokko spreekt verschillende zandbronnen aan om aan die enorme vraag te kunnen voldoen9. Er is het 

zand afkomstig uit baggeractiviteiten, de mineralen uit steengroeven – sable de concassage –, zand uit 

rivierstromen en zand afkomstig van le côte littoral (Izougarhane et al., 2016)10. Sinds een aankondiging uit 

2008 en een aanpassing uit 2011 in het Marokkaanse strafwetboek is dat laatste, de extractie van duin- en 

strandzand, echter expliciet verboden (Le Matin, 2011). De extractie benoemt het artikel 517 als een van 

de te bestraffen diefstallen van natuurlijke rijkdom: 

 

“Quiconque vole dans les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros 
et menu bétail, ou des instruments agricoles est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une 
amende de 1.200 à 5.001 dirhams. Les mêmes peines sont applicables au vol de bois dans les coupes, 
de pierres dans les carrières, de sables dans les plages, dans les dunes littorales, dans les vallées 
ou dans ses lieux naturels, ainsi qu'au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir.”11 
 

Een overtreding van de regelgeving blijft niet zonder een bestraffing. Men kijkt tegen een gevangenisstraf 

die kan oplopen tot 5 jaar en een geldboete van 500 dirham12 per gestolen kubieke meter zand (Engolo, 

2019).  

                                                
9 In 2012 werd een lijst gepubliceerd met de verschillende officiële zandgroeves in Marokko. Het belang van de lijst zelf wordt 

later nog duidelijk maar het zegt nu alvast iets over de verdeling van activiteiten: 16 bij rivierstromen, 5 sous-marin, 143 plekken 

voor concassage en liefst 138 bronnen voor duinzand (La Vie Éco, 2012).  
10 Een Franse benaming voor al hetgeen zich langs de kust bevindt (Duinen, Strand…)  
11 Artikel 517 van het Marokkaans Strafwetboek – Geconsolideerde versie van 15 september 2011.  
12 Geldbedragen worden steevast in de nationale Marokkaanse munt, Dirhams, weergegeven. Laatst nagekeken bedroeg de 

wisselkoers 0,092 Marokkaanse Dirham voor 1 euro. Simpel gesteld kan je steeds delen door tien, en daar nogmaals een tiende 

van aftrekken.  
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Zandextractie in de duinen en op de Marokkaanse stranden is vandaag bijgevolg ontegensprekelijk een 

informele activiteit. Desondanks is de Marokkaanse côte littoral de afgelopen decennia de belangrijkste 

bron gebleken voor zandwinning. In totaal komt 55,07% van het totale aanbod zand voort uit informele 

activiteit uit de duinen. Samen met het aandeel formele duinactiviteit (zie diagram hieronder) staat dit gelijk 

aan 14,92 miljoen m3 zand afkomstig van de stranden of duinen, tegenover slechts 1,54 miljoen m3 uit 

baggeractiviteiten (Badrane, 2018; Edwards, 2015; El Ouarite et al., 2019; Mahmoud, 2019; Tamaoui, 2018; 

Tohry, 2016), ondanks de oproep van verschillende ministers tot een verdere diversifiëring van de 

zandbronnen omwille van de impact van het excessief aanspreken van duin en strand. Sinds het begin van 

de 21e eeuw waarschuwen betrokken actoren voor een mogelijk toekomstig formeel zandtekort op termijn. 

Investeringen in Les Sables de Substition, uit steengroeves of baggeractiviteiten, moesten soelaas bieden 

(El Harrati, 2003). Ondanks meerdere alarmkreten is er nooit een totale switch gebeurd richting sable 
continental of sable de dragage: het zand afkomstig van le côte littoral bleef er altijd, ondanks expliciete 

verboden, met kop en schouders bovenuit steken. Het blijft de belangrijkste toevoer, zoals afgeleid uit 

onderstaand diagram (Grilhot, 2013; Le Matin, 2011; Tohry, 2016).  

 

 
Figuur 2. Verdeling van het aanbod volgens cijfers uit 2011. Eigen opmaak, bron: (Tohry, 2016) 

 

Het leeuwendeel van het gewonnen zand in Marokko komt dus via clandestiene activiteiten langs de 

kuststrook. Dit uit zich volgens Pilkey et al. (2007; 2014) in de grootste informele operaties op stranden die 

reeds zijn waargenomen, wereldwijd. In 2009 verloren de Marokkaanse stranden naar schatting 16 miljoen 

ton zand. Tien jaar later spreekt men al van een verlies van 45 miljoen tot 60 miljoen ton per jaar. De 

prognose voor de toekomst is een jaarlijkse stijging van 4% (vergelijkbaar met de wereldwijde toename van 

5,5% per jaar) (Asmlal, 2018; El Ouarite et al., 2019). Dit zandverlies resulteert uiteindelijk in een 

strandverlies. Een steekproefonderzoek van het Ministère de L´Equipement bij 47 strandstroken bracht aan 

het licht dat 7 stroken simpelweg verdwenen waren, terwijl men bij 16 andere een ernstige erosie kon 

vaststellen (Nakhli, 2010).  

 

Het verlies van de stranden blijft niet zonder gevolgen. De beperkte studies en beschikbare rapportages 

over informeel zandmijnen in Marokko focussen op dit aspect van het verhaal. Ook in Marokko zijn de 

consequenties divers: impact op het ecologisch systeem, sociale gevolgen en het economisch leven (El 

Ouarite et al., 2019). Het verdwijnen ervan is een ramp voor de betekenisvolle rol van kust en duinen als 
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veiligheidsgordel tegen tsunami’s of grote stormen. Daarbij verliezen kustdorpen hun extra bescherming 

tegen een stijgende zeespiegel (El Ouarite et al., 2019; O. Pilkey et al., 2007). Maar ook voor het waardevolle 

ecosysteem langs de zee betekent het niet veel goeds:   

 

“Sand mining has resulted in the total destruction of the coastal ecosystems in many areas of 
northern Morocco. This includes the beach (impacting nesting shorebirds and sea turtles), the dunes 
(impacting rare endemic vegetation), and coastal wetlands (impacting migratory waterfowl among 
other organisms)” (O. Pilkey et al., 2007, p. 4).  

 

Economisch blijven de zandactiviteiten niet zonder consequenties. De lokale boeren en vissers zien hoe 

zandwinning hun eigen activiteiten en inkomsten onderuit haalt: ‘A force de vider les plages, il n’y aura plus 
de poissons, ni de touristes!’, un paradox pour le secteur qui contribue à 11,4% du PIB Marocain” (Kadiri, 

2017). Gelijkaardig aan andere cases vormt zandwinning, met zand als essentieel begin van de 

voedselketen, een probleem voor de vispopulaties. Inkomsten slinken zo voor traditionele vissers. Ook de 

boeren blijven niet gespaard. De verzanding van hun terreinen is nefast voor de productiviteit. Het stof dat 

vrijkomt en neerdwarrelt door zandextractie tast gewassen aan (El Ouarite et al., 2019; Nakhli, 2010). Ook 

de toeristische sector langsheen de kust ziet af door het verdwijnen en aantasten van hun belangrijkste 

trekpleister (Pilkey et al., 2007). Tot slot zijn er economische verliezen voor de schatkist van de nationale of 

lokale administraties. Informele actoren verzaken nu eenmaal aan het betalen van belastingen. Dit 

resulteert in een totaal verlies van 5,5 miljard dirham aan inkomsten (Kadiri, 2017; Tamaoui, 2018). Op 

sociaal gebied is in Marokko vooral gesproken over de betrokkenheid van kinderarbeid. Actoren uit de zand-

business verleiden hen met een aantrekkelijke verloning (Kadiri, 2017). Net als in andere cases lopen de 

kinderen zo kansen met het oog op het onderwijs mis. 

 

Zowel de activiteit als de impact van zandmijnen langs de Marokkaanse kusten en duinen is wijdverspreid. 

Op verschillende plaatsen is er een observatie of notie gemaakt van informeel zandmijnen. Van hoog in het 

noorden tot diep in het zuiden, zowel op desolate plekken als dicht bij drukbevolkte steden.  
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Figuur 3. Kaart met de noordwestelijke Marokkaanse kust. Alle  markeringen staan voor een activiteit van zandwinning. Van noord 

naar zuid: Ghandori, Houara, Asilah, Larache, Ouled Skhair, Moulay-Bousselham, Sidi Allal Tazi, Medya, Plage Monica, Tamaris, Had 

Soualem, Sidi Rahal, Lala Aicha El Bahria, El Jadida, Sidi El Abed, Oualidia, Lamnasra, Safi en Imsouane.  

Eigen samengestelde kaart, op basis van meerdere bronnen en eigen observaties en gesprekken (Choukaili, 2019; Greene, 2016; K. 

Hautekiet, persoonlijke communicatie, 2019; Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019; Rboub, 2019; Tohry, 2016).  

 

3.1.2 Politique des Infrastructures 
 

Tot 80% van het zandverbruik in Marokko is bestemd voor de constructiesector. Alleen Casablanca heeft 

jaarlijks al nood aan 1,5 tot 2 miljoen m3 zand voor haar bouwwerven (Le Matin, 2006; Nakhli, 2010; Tohry, 

2016). Ongeveer de helft van dat zand heeft een clandestiene afkomst (Kadiri, 2017; Rboub, 2019; UNEP, 

2019). De Marokkaanse zandhonger, net als de formele en informele mijnactiviteit, zijn zo rechtstreeks 

gelinkt aan de immense nationale bouwwoede. 

 

Daarbij speelt de huidige koning Mohammed VI en zijn Politique des Grands Infrastructures et Chantiers een 

cruciale rol (Aljem, 2018; Strava, 2018). De afgelopen 20 jaar, sinds zijn aantreden in 1999, zijn gekenmerkt 

door gigantische infrastructuurprojecten. Niet voor niets wordt hij ook le bâtisseur genoemd (Zakaria, 

2019). Het Marokkaanse landschap weerspiegelt de intense constructieactiviteit. Op de trein waan je jezelf 

op één grote bouwsite. Om elke hoek van de straat loert wel een nieuwe bouwwerf (Nicolo, 2019). Een 

aanzienlijk deel van de activiteiten valt te plaatsen binnen drie grotere projecten: massale investeringen in 

toeristische infrastructuur, constructie van duizenden nieuwe sociale woningen en de hervestiging van 

sloppenwijken in volledig nieuw opgetrokken wijken (Tohry, 2016). Anderzijds ook cruciaal binnen de 



 

 21 

politique des infrastructures: de nieuwe haven van Tanger, vele nieuwe luchthavens, een TGV-netwerk, etc. 

(Mounadi, 2014). Het eerste decennium stond in het teken van de prestigieuze projecten terwijl het tweede 

deel focuste op de vastgoedmarkt. De vele projecten sluiten aan bij het idee en de politiek van Marokko als 

een open, geglobaliseerde en marktvriendelijke omgeving. De investeringen en megaprojecten passen 

binnen de strategie van stedelijke ontwikkeling en economische groei (Bogaert, 2018). Voor die politiek 

blijkt zand onontbeerlijk.  

 

De investeringen in toerisme komen voort uit ambitieuze overheidsplannen. Begin 21e eeuw streefde de 

Marokkaanse overheid naar 10 miljoen toeristen en een verdrievoudiging van de capaciteit tegen 2010. Een 

recenter plan, Azur 2020, zorgde opnieuw voor een verdubbeling tegen 2020: het nieuw objectief was 20 

miljoen toeristen. Deze plannen gingen gepaard met de nodige nieuwe infrastructuur voor overnachtingen 

en transport (Berriane & Nakhli, 2011; Garrido & Sánchez, 2016; Van Wulpen, 2014). Het rapport van de 

Verenigde Naties geeft expliciet aan dat het zand in Marokko voornamelijk bestemd is voor constructie van 

infrastructuur bestemd voor de toeristische sector (UNEP, 2019).  

Bedrijvigheid in sociale woningen alleen al heeft afgelopen jaren de zandvraag doen toenemen met zo’n 

7,6 miljoen ton. In 2010 pakte de overheid groots uit met een herlancering van investeringen: 150.000 

nieuwe sociale woningen per jaar moesten het nationaal tekort van 1.2 miljoen eenheden wegwerken 

(Aujourd’hui, 2018; Boulet & Brouck, 2012; Van Wulpen, 2014). 

Onder de noemer van Villes Sans Biddonvilles – een ingreep van de overheid om de publieke ruimte meer 

te reguleren na de aanslagen van 2003 in Casablanca – was het plan om liefst 362.000 huishoudens, oftewel 

1,8 miljoen Marokkanen, naar meer dan duizend volledig nieuwe wijken in 85 steden te verhuizen. Dat 

resulteerde eveneens in enorm veel nieuwbouw. De hoge kost van het project moest gedragen worden 

door een fonds, gespijsd door een extra taks op verkocht cement in Marokko (Bogaert, 2018; Cattedra, 

2010; Toutain & Rachmuhl, 2013).  

 

Mocht de nationale bouwintensiteit in Marokko alsnog dalen wil dit geenszins zeggen dat de zandvraag of 

mijnactiviteiten krimpen. Consumptie van constructiemineralen mag zich dan voornamelijk nationaal 

voordoen, toch blijken die grenzen niet altijd van tel: ook luxecomplexen in Gibraltar of langs de Spaanse 

kust vragen om verscheept Marokkaans zand13. Per boot is de afstand immers beperkt (Kadiri, 2017; Nicolo, 

2019). Officiëel is de verkoop van zand tussen de landen echter verboden door de Europese Unie, omwille 

van het vermoeden dat de exploitatie ervan natuur en omgeving aantast (Bladi.net, 2014a, 2014b).  

 

Het gebruik van informeel strand- en duinzand voor deze talrijke projecten blijft niet zonder gevolgen. Ook 

in Marokko is het zoutgehalte schadelijk voor de betonstructuur: “il contient du chlorure de sodium, 
hautement corrosif, qui attaque les aciers” (Kadiri, 2017). Het hoge aandeel informeel zand in de 

constructiesector laat zich voelen door het hoge aantal incidenten (El Ouarite et al., 2019). Elk jaar doen er 

zich volgens de nationale BTP-federatie (Bâtiments et Travaux Publics) 60.000 incidenten voor waarbij 

sprake is van ineengestorte infrastructuur. In Casablanca alleen al gaat het jaarlijks om 4.000 tot 7.000 

                                                
13 Wordt in de pers en literatuur bestempeld als zand afkomstig van Marokko, maar komt in se van de kusten van de Westelijke 

Sahara. Dit is een belangrijke nuance om te maken (Onderzoeker Universiteit Rabat, 2019).  



 

 22 

woningen die lijden aan versnelde corrosie (Kadiri, 2017; Rboub, 2019). Zo zijn diverse sociale woningen 

even snel onbewoonbaar verklaard als ze waren rechtgezet: ze bleken als zandkastelen in elkaar te stuiken 

(Zine, 2019). Opnieuw een teken aan de wand van de omvang van het gestolen zand. Door procedures 

wordt formeel zand immers wél gespoeld en gecontroleerd.  

 

Meer is er over informele zandwinning in Marokko niet geschreven. Het is duidelijk dat literatuur en kennis 

– op enkele studies na – beperkt blijft. Toch blijkt het extractivisme, onder meer dankzij de formele 

mijnactiviteit, een significante en veelbesproken pijler vormt van de nationale economie. Het prijkt naast 

landbouw, toerisme en industrie (Almeida-García & Chahine, 2014; Mehahad & Bounar, 2020). Informeel 

mijnen maakt dan weer deel uit van de belangrijke en wél meer beschreven nationale algemene informele 

economie. De oorsprong, de tendensen en het beleid ten opzichte van de nationale mijnactiviteit enerzijds 

én de informele economische activiteit anderzijds vormen een cruciale basis voor de analyse van de 

Marokkaanse zandactiviteit. 

 

3.2 Marokko, de titel mijnstaat waardig 

 

Cijfers over het mijnaandeel binnen de Marokkaanse economie tonen het belang ervan kraakhelder aan. 

Volgens Mehahad en Bounar (2020) is de mijnsector in zijn geheel goed voor liefst 10% van het nationale 

bbp. Dat aandeel is dermate groot dat Bomsel (1992) Marokko mee beschouwde als één van de mijnstaten 

in zijn onderzoek: een land waar de export van non-fuel mineralen op een bepaald moment goed was voor 

40% van de uitvoer van alle goederen. In 2011 maakten de gemijnde mineralen, gemeten in tonnage, 75% 

uit van de totale nationale export (Newman, 2011). Volgens nieuwe doelstellingen wil de Marokkaanse 

overheid de omzet van de mijnsector nog eens verdrievoudigen tegen 2025 (The Report, 2020). Dit is 

allemaal mogelijk aangezien het land een immens geologisch potentieel en breed pallet aan natuurlijke 

rijkdommen heeft.  

 

Tot 77% van de globale fosfaatvoorraad zit in Marokko opgeslagen. Het is wereldwijd de belangrijkste 

exporteur en derde grootste producent. Naast fosfaat speelt Marokko ook een betekenisvolle rol in de 

wereldwijde output van arseen (16%), bariet (10%), kobalt (2%) en fluorspar (1%) (Perks, 2019). Het is één 

van de huidige beleidsplannen en imperatieven om de economie zoveel mogelijk te diversifiëren en in te 

zetten op meerdere mineralen. 

 

Volgens de officiële cijfers en rapporten is de informele artisanale mijnbouw in Marokko een buitenbeentje. 

Een rapport uit 1999 van de International Labour Organisation (ILO) spreekt van slechts 5.000 tot 10.000 

individuen die werken in de kleinschalige mijnbouw – vaak gekenmerkt door een hoge informaliteit. Een 

recenter rapport uit 2019 heeft het over exact dezelfde cijfers. Ter vergelijking: op het niveau van de 

grootschalige mijnbouw zijn minstens 39.000 individuen tewerkgesteld, terwijl artisanale mijnbouw per 

definitie arbeidsintensiever is. Er wordt dus resoluut meer gemijnd op het formele niveau dan op het 

kleinschalige, informele niveau. De artisanale actoren in Marokko staan wel bijna exclusief – voor 90% – in 

voor de exploitatie van bariet. Het zuidelijk landsdeel trekt dan weer meer en meer artisanale goud-

gelukszoekers aan. Over de artisanale extractie van constructiemineralen spreken de rapporten niet 
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(AMDC, 2020; Jennings, 1999; Perks, 2019). Ook de case van houtskoolwinning passeert niet de revue. 

Nochtans zijn de omstandigheden van het informeel houtskoolmijnen (in de provincie Jerada is er sprake 

van tussen de 1.000 en 1.500 betrokkenen) uiterst relevant als voorbeeld, niet in het minst voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvraag. De activiteiten zijn er gekend, verboden maar ook getolereerd. Dat 

het een gespannen context is, bleek nog bij protesten die volgden op arbeidsongevallen van enkele 

informele mijnarbeiders. Voor de participanten is het de enige bron van inkomen. De overheid neemt 

enerzijds liefst de vergunningen af, maar voorkomt anderzijds nog liever verdere betogingen (Guerraoui, 

2018; Jaouhari, 2018).  

 

Tot en met 2016 werd de mijnsector in Marokko geregeld door een wetgeving uit 1951. De artisanale 

mijnbouw valt hier nog steeds buiten. Aangezien er officieel vanuit wordt gegaan dat ASM enkel voorkomt 

in de regio’s van Tafilalet en Figuig, binnen de exploitatie van bariet, is daaromtrent een specifieke regime 

opgesteld: Zone Centrale d’Achat et de Développement de la Région Minière du Tafilalet et de Figuig 

(CADETAF). Voor deze respectievelijke regio’s heeft de staat in de vorige eeuw de mijnrechten 

overgedragen aan de lokale bevolking, als erkenning voor het belang van de artisanale mijnbouw voor de 

lokale bevolking. In 1982 werd het gebied echter weer deels geprivatiseerd en sinds 2013 zijn er nieuwe 

discussies om ook grootschalige mijnoperaties toe te laten. Met het specifieke doel om het potentieel van 

de regio ten volle te benutten (AMDC, 2020; Bentaibi et al., 2019; Morocco Mining Code Increases Legal 
Clarity, 2015; Perks, 2019).  

 

3.3 Economie de rente 
 

De verkoop van mineralen en het verdelen van de licenties vormen een cruciale potentiële bron van de 

rente-economie in Marokko (Hafez, 2009). De rol van de rente-economie – en de zoektocht naar die rente 

– blijkt in dit land cruciaal om het nationaal beleid ten opzichte van haar grondstoffen te kunnen 

contextualiseren. Rent-seeking is het economische gebeuren dat zich voortdoet wanneer een actor rijkdom 

wil verwerven uit een activiteit zonder een wederzijdse bijdrage aan de productiviteit te leveren. De 

algemene impact hiervan op het beleid van een land en haar democratie is veelvoudig besproken in de 

academische literatuur. De rente is gelijk aan de onverdiende waarde bij een bepaalde winst. Het is de winst 

met het minste risico. Voor het profijt is er geen arbeid of activiteit nodig. De rentenier, in alle mogelijke 

hoedanigheden, is uiteindelijk de actor die van die opbrengst op de winst (de rente) een privé-deel 

wegsnoept. De économie de rente speelt een belangrijke rol in de Noord-Afrikaanse monarchie. Als inherent 

aspect van een nationaal ontwikkelingsmodel daterend uit de protectoraatsperiode, nadien voortgezet 

door de Koninklijke familie. Niet voor niets krijgt het land wel eens de titel van Royaume de Rente. Het jaar 

1993 zou het begin van een sterke neo-liberalisering inluiden. Een cruciaal onderdeel van die laatste periode 

in Marokko was, en is nog steeds, de rente-economie (Lemaizi, 2019; Puchot, 2020). 

 

De concepten van rente-economie en rent-seeking worden voornamelijk toegepast in analyses van olie- of 

gasrijke gebieden. Dit omwille van de absolute rijkdom uit één energiebron, waaruit onnoemelijk veel rente 

te rapen valt. Marokko kent die specifieke bronnen niet. Daarom beschouwen bepaalde economische 

analyses het beeld van Marokko als een rentenierstaat dan ook als niet opportuun (Afouxenidis & Kourtelis, 
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2017; Catusse, 2009). Deze thesis gaat niet mee in die uiteenzetting. De Marokkaanse economie is breed 

genoeg voorzien van een enorme diversiteit aan grondstoffen die zich uitstekend lenen voor de rente-

economie. Denk aan landbouwgrond, de fosfaatvoorraden, het toerisme of de visserij (Brouksy, 2019; 

Cherkaoui & Ben Ali, 2007; A. Chevallier, 2012; Hafez, 2009).  

 

Het mag dan over diverse sectoren gaan, het uitgangspunt blijft steeds gelijkaardig: de rente-economie 

bestaat uit en berust op de creatie, bescherming en uiteindelijke exploitatie van zekere privileges. De 

allocatie van middelen en licenties binnen die sectoren gebeurt volgens steeds hetzelfde principe: loyaliteit 

boven kwaliteit. Het persoonlijk contact met beleidsmakers blijkt steeds belangrijker dan de degelijkheid 

van geleverde arbeid (of diensten). Door vertrouwelingen te verzekeren van een materieel inkomen creëert 

én behoudt men loyaliteit en een cruciale machtsbasis. Op die manier is de rente-economie een cruciaal 

onderdeel van de politieke economie en het beleid. Het helpt de geloofwaardigheid en legitimiteit van een 

regime (Achy, 2013; Bank, 2004; Cherkaoui & Ben Ali, 2007). Opbrengsten zijn niet enkel voor eigen 

economisch gewin maar dienen ook om potentiële onrusten te fnuiken, bijvoorbeeld door grote 

infrastructuurprojecten op te starten (Isham et al., 2005). 

  

Slechts een beperkt aantal rijke en machtige figuren verdelen op die manier de opbrengsten en rijkdom. In 

verschillende Marokkaanse sectoren gaat het er op deze manier aan toe: het openbaar vervoer, het 

toerisme, de visserij, het mijnen en ook zandgroeves (Achy, 2013; Aourraz, 2018; Brouksy, 2019; Hourmat 

Allah & El Morchid, 2011).  

De hoeveelheid rente die er te verdienen valt uit dat diverse aanbod aan sectoren beïnvloedt het beleid en 

gedrag van politici. Ze ondernemen alles om zoveel mogelijk privileges te behouden. Het gevoel dat nieuwe 

wetgeving negatief zou kunnen uitdraaien, creëert weerstand. De (hoge) verwachtingen van winst en 

materiële welvaart maken dat de belangrijkste actoren een uiterst defensieve houding innemen ten 

opzichte van nieuwe maatregelen en hun macht gebruiken – en misbruiken – om controle over verworven 

rentes te krijgen en uiteindelijk ook te behouden (Cherkaoui & Ben Ali, 2007). Dit vertragingsproces heeft 

ontegensprekelijk een maatschappelijke kost. Denk aan de oneerlijke competitie, het misbruik van 

privileges en het verkwanselen van smeergeld voor een persoonlijke strijd (Hourmat Allah & El Morchid, 

2011). Aourraz (2018) concretiseert het krachtig verweer vanuit de traditionele rente-economie met het 

voorbeeld van Uber. Bij het uitdelen van de taxi-licenties woog trouw aan bepaalde traditionele actoren 

duidelijk boven de competitieve criteria van nieuwe spelers. Hourmat Allah en El Morchid (2011) wezen 

eveneens naar rent-seeking om het politiek falen te begrijpen binnen beleid rond visserij en (natuurlijke) 

rijkdom van de zee. Ook daar verlamde de elite, uit angst hun privileges te verliezen, vernieuwende 

maatregelen, gedurfd beleid en dito wetgeving. 

 

De nefaste impact van de rente-economie op Marokko kreeg de afgelopen jaren meer aandacht. Volgens 

Puchot (2020) is het als de pest voor de nationale economie, de Wereldbank omschreef het bestrijden ervan 

als een prioriteit voor het nationaal bestuur (Lemaizi, 2019) en binnenlandse experten gaven eerder aan 

hoe problemen in Marokko veelal te danken zijn aan een politiek-economisch systeem dat gebasseerd is 

op ‘een gebrek aan verantwoordelijkheidszin, cliëntelisme en een rente-economie’ (Charrid, 2014). 

Mohammed VI gaf hieraan recentelijk erkenning. In 2015 riep hij op tot een einde van de rente-economie 



 

 25 

in de Westelijke Sahara en na een oproep tot verandering in 2019 kwamen politieke partijen met een nieuw 

voorstel van ontwikkelingsmodel, inclusief het breken met de rente-economie (AFP, 2015; Tahar, 2020). 

Deze reactie blijft opmerkelijk, aangezien de Koninklijke familie via publieke organisaties ook zelf natuurlijke 

rijkdom beheert (Brouksy, 2019; Yabiladi.com, 2013).  

 
3.4 L’économie informelle  

 

Informeel mijnen mag in Marokko een buitenbeentje blijven, de informele economie is dat allerminst. Zij 

vormt een cruciaal en significant onderdeel van de nationale economie. De informele mijnactiviteit – hoe 

groot of klein ze uiteindelijk ook mag zijn – behoort tot die uitgebreide informele economie. Ze delen 

gelijkende karakteristieken:  

 

 “Small-sized production, low productivity, free entry and exit, labour-intensive production, activities 
determined by the casual labour market and the proliferation of self-employment are some 
characteristics of the informal economy and informal mining alike.” (Chowdhury & Lahiri-Dutt, 

2018, p. 92). 

 

Marokko’s informele economie kreeg de afgelopen decennia meer aandacht. Volgens bepaalde auteurs nog 

steeds niet genoeg, maar ze is tenminste al meer besproken dan de informele (zand)mijnactiviteit in het 

land (Gallien, 2018). Om de nationale clandestiene zandwinning te begrijpen is het onontbeerlijk te kijken 

naar de omvang, de karakteristieken, de oorsprong, de tendensen en het beleid van de informele economie.  

 

‘Informele economie’ is een concept dat een introductie vereist. Sinds de eerste notie ervan door Hart 

(1987) kent het verschillende vormen en gedaantes die niet altijd eenzelfde lading dekken. Zo worden 

begrippen als informele sector, informele economie of de informele werkgelegenheid geregeld door elkaar 

gebruikt om hetzelfde te zeggen (Portes & Haller, 1996). De belangrijkste les is dat de informele economie 

niet gelijk staat aan de informele sector, en evenmin aan de illegale of ondergrondse economie. Ze maken 

net alle drie deel uit van de omvangrijkere informele economie. Een informele sector heeft niet altijd als 

doel de wetgeving bewust te overtreden, in tegenstelling tot activiteiten van de illegale economie.  

Ondergrondse activiteiten daarentegen proberen juist stiekem aan de wetgeving te ontsnappen. De 

informele sector, illegale activiteiten, ondergrondse activiteiten alsook l’économie domestique worden 

allen omstrengeld binnen de informele economie. Het botweg gelijkstellen van de informele en illegale 

economie komt dan ook schromelijk tekort (Alami, 2014; Chen, 2012; Vanek et al., 2014).  

 

De Marokkaanse informele economie heeft een belangrijke plaats in het land. Het is een enorme werkgever 

voor huishoudens die anders niet of moeilijk aan een inkomen raken. De vele protesten die de afgelopen 

jaren ontstonden na de dood van arbeiders uit de informele economie en de daarmee gepaard gaande 

woede tonen de cruciale plaats ervan in het land. In Jerada, de vermelde casus van het informeel 

houtskoolmijnen, kwamen mensen op straat na de dood van enkele mijnarbeiders, misnoegd omwille van 

de risico’s die ze moesten nemen terwijl ze geen alternatief zagen (Guerraoui, 2018). In oktober 2016 stierf 

Mouhcine Fikri, een informele visverkoper, tijdens een reddingspoging van zijn door de politie in beslag 
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genomen vis. Hij werd verpletterd door een vuilniswagen. Na zijn begrafenis kwamen massa’s mensen op 

straat. De actie van Fikri toonde vooral zijn wanhoop en het enige soelaas dat hij zag in de informele verkoop 

(Gallien, 2018). De protesten bewijzen dat velen die radelhoosheid herkennen.  

 

Op dit moment toont de piek in werkloosheid (en andere problemen), gekoppeld aan de wereldwijde 

pandemie, de omvang van de Marokkaanse informele economie. Door de lockdown viel een groot deel van 

de informele economie stil. Voor veel actoren blijkt er geen vangnet (The Arab Weekly, 2020). Nationale 

peilingen geven aan dat 36-38% van de activiteiten in Marokko plaatsvinden in de informaliteit (Alami, 

2014; Boukhriss, 2016). Bourhaba en Mama (2016) wezen op een aandeel van 42,9% van het BBP voor de 

informele economie. In vergelijking met eerder onderzoek is er tegenwoordig een lichte daling merkbaar 

van de percentages informele activiteiten, terwijl het informeel kapitaal per jaar wel blijft toenemen 

(Charmes, 2010; Oulfkir, 2019). Netto bedraagt de winst van de informele economie in Marokko liefst 41 

miljard dollar en zeker 2,4 miljoen Marokkanen verdienen er hun salaris mee (Oulfkir, 2019). Geografisch 

gezien ligt het zwaartepunt van de informele activiteit (71,6%) in stedelijk gebied (Alami, 2014; Boukhriss, 

2016). Qua activiteiten is de Marokkaanse informele economie een heterogeen gegeven. Over mijnbouw 

wordt in de literatuur niet of nauwelijks gesproken maar de informele handel, de industrie en 

constructiesector hebben allen een belangrijk aandeel. Historisch gezien speelt smokkel een aanzienlijke 

rol. De informele handel is vandaag goed voor 53% van de activiteiten en de industrie voor 16,1% (Alami, 

2014; Oulfkir, 2019).  

 

3.4.1 Historische drijfkrachten 

 

Geschiedenis speelt een belangrijke rol in de vorming en verspreiding van de informele economie in 

Marokko. Of zoals Oulfkir (2019) het treffend omschrijft: “The unregulated economy in Morocco was never 
coincidental. It emerged from the midst of many crises”. Zowel de Frans-Spaanse protectoraatsperiode als 

structurele aanpassingsprogramma’s (SAP) van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hadden direct en 

indirect impact (Alami, 2014; Elsayed & Wahba, 2019). De historische drijfkrachten achter de informele 

economie helpen het informeel zandmijnen te analyseren.  

 

De oorsprong van de informele Marokkaanse economie ligt in de koloniale periode en de daardoor ontstane 

onderlinge verschillen tussen de regio’s in het land (Zerwal, 2019). Generaal Lyautey, de eerste résident 
générale van het Franse protectoraat in Marokko, verdeelde het land in twee: een Maroc utile (de kust en 

vlaktes) en een Maroc inutile (de bergen en Berberstammen). Het kustgebied kreeg vervolgens een 

prioritaire behandeling (Adidi, 2011; Bogaert, 2015). De ongelijke investeringen in industrie, de 

geografische nabijheid van Europa en de soms uitzichtloze situatie van achtergestelde regio’s gaven een 

eerste aanleiding voor informele smokkelactiviteiten. Rond de jaren ’50, omwille van een heersende 

instabiliteit, moedigden de autoriteiten smokkelen zelfs aan. Er was toen een statelijke erkenning voor het 

potentieel belang – en de mogelijke rol – van een informele markt (Aksikas, 2007; Maamar, 2011).  

 

De verwaarlozing van verschillende gebieden onder het protectoraat, onder meer op vlak van agricultuur, 

viel samen met jaren van aanhoudende droogte. Wanhopige boeren lieten alles achter en trokken richting 
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de steden, met een geconcentreerde migratie richting de kustlijn tot gevolg. Midden jaren ’90 bereikte de 

urbanisatiegraad 50%. Die demografische stijging zorgde voor een moeilijkere toegang tot de formele 

markt. Mensen gingen gedwongen op zoek naar een informeel levensinkomen. De (post)koloniale 

verwaarlozing en de diverse migratiegolven nadien gaven zo vorm aan de Marokkaanse informele 

economie (Adidi, 2011; Alami, 2007, 2014; Oulfkir, 2019).  

 

Eind vorige eeuw zorgden de SAP’s in Marokko voor een verdere expansie van de informele economie. De 

opzet van deze programma’s was een verdere integratie in de wereldmarkt en uitbreiding van de privé-

markt in ruil voor de nodige fondsen. In 1983 dwong het IMF Marokko tot deze SAP’s. Het Noord-Afrikaanse 

land engageerde zich hiertoe, net als verschillende omliggende landen. Uiteindelijk betekende dit een 

transitie van een meer staatsgeleide economie naar een open economie gebaseerd op de privésector. Maar 

die verandering had een hoge sociale kost. Stijgende werkloosheid en armoede dreven mensen verder 

richting informele en marginale sectoren. Een direct gevolg in het daaropvolgende decennium was een 

stijging van informele economische activiteit (Aksikas, 2007; Alami, 2014; Gallien, 2018; Zerwal, 2019). De 

sociaaleconomische context is altijd van belang voor de informele sector. Wie geen alternatief ziet of heeft, 

gaat op zoek naar arbeid buiten het formele kader. 

 

Ook corruptie heeft een aandeel in het informeel verhaal. De causale link tussen corruptie en informaliteit 

werd reeds benoemd (Denoeux, 2007). In Marokko is corruptie een belangrijk onderdeel en tevens een 

drijfveer van de informele economie (Aksikas, 2007; Maamar, 2011). Het Marokkaans corruptieniveau is 

aantoonbaar verbonden met de geschiedenis en de koloniale periode (Angeles & Neanidis, 2015).  

 

Ook met de Marokkaanse 20 februari-beweging en de spanningen in 2011 kwamen meer individuen in de 

informele economie terecht. Het effect van politieke spanningen en veranderingen op de informaliteit 

bleek een constante in de gehele Maghreb regio (Elsayed & Wahba, 2019). 

 

Volgens Askikas (2007) drijven de huidige formele (kapitalistische) markt en de bureaucratische (corrupte) 

aard van de Marokkaanse staat actoren nog altijd richting de informele economie. Factoren die initieel aan 

de basis lagen van het ontstaan van de informele economie blijven nog altijd aanwezig. Ze zorgen zo mee 

voor een blijvende expansie, tot op vandaag. Marokkaanse statistici zien het belang van de Marokkaanse 

informele economie de volgende jaren vooral stijgen, aangespoord door trends als stijgende corruptie, 

toenemende urbanisering en hinderlijke belastingdrempels (Bourhaba & Mama, 2016). 

 

3.4.2 Staatsbeleid en informele economie 

 

In de theorie is het debat over de oorsprong, betekenis en beleid tegenover de informele economie 

gekristalliseerd in drie scholen met uiteenlopende visies: een dualistisch, legalistisch en structuralistisch 

perspectief. Om het Marokkaans beleid te kunnen analyseren is een korte introductie aangewezen (Alami, 

2014; Chen, 2012; Kaltmeier et al., 2020).   
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• Het dualistische perspectief associeert de informele met de formele economie maar ziet het als 

inferieur en losstaand: de uitgesloten informele economie vormt de laagste trede van de 

samenleving. Haar rol is dat van een vangnet voor mensen in tijden van crisis. De oorsprong ligt bij 

de mismatch van de vaardigheden van mensen en de structuren van de nieuwe moderne economie. 

Voor een beleid zou het ‘probleem’ van de informele economie eenvoudig aan te pakken zijn 

(Alami, 2014; Chen, 2012; Kaltmeier et al., 2020).  
 

• Het legalistische perspectief plaatst zowel het informele als het illegale buiten het wettelijk kader. 

Er is bijgevolg weinig ruimte voor onderscheid binnen één informele economie. Het bekijkt de 

informele actoren niet als marginaal maar eerder als een teken van hoop op ontwikkeling: actoren 

opereren bewust informeel om meerkosten te vermijden. De oorsprong van die keuze ligt 

hoofdzakelijk in een vijandig legaal systeem. Volgens legalistische denkers is de stedelijke informele 

economie geëxplodeerd door een toenemende urbanisering, waar door toedoen van crony 
mercantilist capitalism geen ander alternatief is dan de informele optie (Aksikas, 2007; Chen, 2012; 

Kaltmeier et al., 2020).  

 

• Het structuralistische perspectief onderstreept een intrinsieke link tussen een informele en 

formele economie waar het dualistische perspectief (omwille van verschillende ontwikkelingsfase) 

en het legalistische perspectief (omwille van cronyism) deze scheidt van elkaar. De informele 

economie is het resultaat van de rat-race waartoe de kapitalistische, formele, economie kan leiden. 

Als dusdanig kan de informele economie enkel begrepen worden in haar relatie tot de formele 

economie (Aksikas, 2007; Chen, 2012; Kaltmeier et al., 2020).  

 

De afgelopen decennia heeft Marokko de informele sector hoofdzakelijk gemarginaliseerd. Tussen de jaren 

’60 en ’70 heerste de dominante idee dat de informele economie een tijdelijk fenomeen was, een 

noodzakelijke last in de periode dat het land zich integreerde binnen de dominante economische en 

politieke structuren. Met adequate ingrepen van de staat zou het na verloop van tijd wel overgaan (Aksikas, 

2007; Boukhriss, 2016). Dit pad volgt het dualistische perspectief: de informele economie als gevolg van 

een mismatch met nieuwe dynamieken. Vanaf de jaren ’80 zou het beleid en de trend van het legalistische 

perspectief in navolging van de gevolgen van de SAP’s de vitale rol van een informele economie gaan 

erkennen. Men vaardigde maatregelen uit tegen de informaliteit maar die hadden geen impact. Het niveau 

bleef de afgelopen 20 jaar gelijk (Zerwal, 2019). In de hoop meer staatsgeld te genereren blijft de overheid 

wel pogingen ondernemen tot formalisering (Mourji & Masmoudi, 2016).   

 

De informele economie in Marokko speelt een belangrijke rol voor de formele economie. Zoals het 

structuralistisch perspectief beaamt kunnen we het een niet zonder het andere begrijpen. De informele 

sector dient als een veiligheidsnet voor de overheid om een formele status-quo te kunnen behouden. Zo 

werden tijdens spanningen in 2011 meer (informele) vrijheden verleend aan arbeiders en leurders om hen 

weg te houden van de protesten. Het volk wordt hierbij gezien als lumpenproletariat (Zerwal, 2019). De 

wisselwerking tussen politieke steun en meer tolerantie ten opzichte van informele activiteiten komt meer 

voor in Noord-Afrika. Tendler omschrijft het als een devil’s deal (Tendler, in Gallien, 2018, p. 6). Anderzijds 
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moet de informele economie ook gezien worden als een reactie en bron van verzet tegen het formele, 

neoliberale beleid van de overheid. Informaliteit is dan in functie van de informele actoren zelf en heeft 

bijna iets sentimenteels (Zerwal, 2019). 
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4. Methodologie van het onderzoek 
 

4.1 Zandwinning: een (politiek) ecologisch probleem 
 

De academische discipline van de politieke ecologie bestudeert ecologische thematieken met extra 

aandacht voor de achterliggende politieke, economische en sociale dynamieken (Bryant, 1998; Robbins, 

2011). De onderwerpen daarbinnen kunnen enorm divers zijn maar kennen dankzij de ecologische focus 

wel een gemeenschappelijke deler. Ook de ecologische impact van zandwinning, formeel en informeel, 

staat vast. Verschillende studies en uitvoerige rapporten haalden dit reeds aan (Chandrakanth, 2015; de 

Leeuw et al., 2010; Flower & Sanjayan, 2007; Gavriletea, 2017; Jonah et al., 2015; Madyise, 2013; Saviour, 

2012; Torres et al., 2017). Binnen de politieke ecologie zijn er vijf verschillende families. Eén daarvan gaat 

over degradation and marginalization van de omgeving en vooral over de factoren waarom milieu en 

landschap veranderen. Binnen de politieke ecologie associëren actoren degradatie voornamelijk met 

casussen waarbij sprake is van extractie van niet-hernieuwbare grondstoffen (Peluso & Watts, 2001). Het 

antwoord tracht men te vinden binnen de kapitalistische accumulatie. Een analyse luidt dat de accumulatie 

van grondstoffen en rijkdom door één actor eveneens de degradatie van omgeving voor anderen inhoudt 

(Benjaminsen, 2015; Robbins, 2011). Een concreet voorbeeld van zandwinning uit Singapore toont aan hoe 

die van kritiek belang is voor de nationale economische groei en veiligheid, terwijl ze tezelfdertijd de 

leefomgeving van mensen in de regio behoorlijk onderuit haalt (Lamb et al., 2019). 

 

Binnen deze politiek ecologische discipline past het onderwerp van zandmijnen als gegoten. Desondanks 

blijft het onderzoek naar ecologische gevolgen van zandwinning tot op heden voornamelijk apolitiek. Er is 

doorgaans weinig aandacht voor de politieke, sociale en economische context. De studies die wél 

vertrekken vanuit een dergelijke benadering zijn beperkt. Hun voornamelijk recente aard toont wel een 

ontluikende interesse (Lamb et al., 2019; Mahadevan, 2019; Myers, 1999; Tastet, 2019). Zo werd onlangs 

nog een nieuwe onderzoeksgroep opgericht binnen het politiek ecologisch milieu om zandwinning te 

analyseren: Sandscapes Collective (V. Lamb, persoonlijke communicatie, april 2020). Ook de vertrekpunten 

van onderzoek die eigen zijn aan de politieke ecologie komen van pas om de onderzoeksvraag te helpen 

beantwoorden. De interdisciplinaire benadering – één van de paradepaardjes van de politieke ecologie – is 

van cruciaal belang om de activiteit van zandwinning te begrijpen: “To illuminate complex interlinkages 
between sand demand, mining, trade, transport, and consumption, researchers must use interdisciplinary 
approaches.” (Torres et al., 2017, p. 971). Het verklaart evengoed waarom het aansnijden van zandwinning 

vanuit de sociale wetenschappen een interessante en belangrijke aanvulling vormt op het eerder werk van 

geografen, biologen of oceanologen. Daarnaast is ook een meerlagige analyse cruciaal. Blaike en 

Brooksfield (1987) wezen in de begindagen van de politiek ecologische discipline al op het nut en belang 

van een meerlagige analyse van een problematiek om de complexiteit van de relatie tussen mens en natuur 

te vatten (Neumann, 2009). Het trachten integreren van heterogene processen en actoren in één kader 

met aandacht voor ecologische, politieke, sociale en economische relaties is eigen aan de politiek-

ecologische discipline (Bury, 2008). Peluso en Watts (2001) gingen hier op voort door thematieken te 

ontleden via een multi-scalar analysis, met aandacht voor de patronen en regimes van accumulatie, 

toegang en controle over de grondstoffen en de betrokken actoren. 
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Deze brede benadering – verschillende achtergronden en diverse niveaus – is noodzakelijk om alle 

dynamieken vanonder het (zand)stof te halen en kunnen belichten. Het proces van informeel zandmijnen, 

zoals beschreven door Rege (2016), Mahadevan (2019) of Torres (2017), toont aan hoe verschillende 

actoren over diverse niveaus een rol spelen in het gebeuren. Deze thesis gaat verder in op die traditie door 

gebruik te maken van de interdisciplinaire en meerlagige methode binnen de politieke ecologie in haar 

zoektocht naar antwoorden.  

 

4.2 Onderzoeksmethode 
 

Binnen de interdisciplinaire politieke ecologie bestaan er uiteenlopende onderzoeksmethodes die allen 

nuttig en toepasselijk zijn voor het verzamelen van data. Van het gebruik van satellietbeelden, over het 

toepassen van exacte wetenschappen tot het uitvoeren van interviews en etnografisch onderzoek (Zimmer, 

2015). Ze zijn allemaal nuttig voor het verzamelen van data, maar niet even vanzelfsprekend vanwege te 

duur of praktisch onmogelijk. Het primaire plan om de exacte hoeveelheden (informeel) gemijnd zand na 

te gaan werd zo snel het zand ingedrukt. Het gebruik van de noodzakelijke satellietbeelden of biologische 

analyses bleek uitgesloten. Al is dat ook geen schande: bij onderzoek over zandmijnen blijkt sowieso dat 

het aartsmoeilijk is om inschattingen te maken over exacte cijfers van zandextractie. Een zoektocht op Web 
of Science toont aan dat slechts 38 van de 443 artikels gedetailleerde informatie kunnen geven over de 

hoeveelheden (Bendixen et al., 2019). Het gebrek aan officiële, betrouwbare en toegankelijke data is 

algemeen binnen de literatuur over development minerals (Bisht, 2019). Een groep academici is onlangs 

gestart met het verzamelen van informatie over cases van zandwinning met een specifieke focus op de 

gewonnen hoeveelheden. Dat is absoluut pionierswerk op dit gebied (A. Torres, persoonlijke communicatie, 

april 2020). Deze thesis baseert zich op publiek beschikbare cijfers. Het blijft wel cruciaal om deze met de 

nodige kritische blik te benaderen. Ze kunnen danig van elkaar verschillen en soms is het slechts gissen naar 

de oorspronkelijke bron. Proberen te registreren wat verdoken is blijft allerminst vanzelfsprekend. Ook over 

die uitdagingen bestaat uitgebreide literatuur (Vanek et al., 2014). De cijfers over informele zandwinning 

vandaag krijgen hoofdzakelijk vorm door te kijken naar de te verwachten consumptie van beton en dit 

samen te leggen met hoeveelheden zand die vergunde en officiële actoren extraheren.  

 

Daarom werd als onderzoeksmethode ook geopteerd voor veldonderzoek, waar observaties gecombineerd 

en aangevuld worden met interviews. Er is eerder al onderzoek gedaan naar informeel zandmijnen aan de 

hand van fieldresearch, al blijft dit beperkt (Ladlow, 2015; Mahadevan, 2019; O. Pilkey et al., 2007). Een 

merendeel van het bestaande werk hanteerde een methode van remote sensing: meten vanop afstand 

(Chaussard & Kerosky, 2016; de Leeuw et al., 2010). Daar is vaak één duidelijke verklaring voor: de 

aanzienlijke kans op geweld in de omgeving van onderzoek. Zandmijnen blijft op veel plekken een gevoelig 

onderwerp. Zoals aangehaald bekochten onderzoeksjournalisten in India hun werk met hun leven (Richard, 

2020). Ook in Marokko schrikken onderzoekers terug voor het mogelijks geweld van betrokken actoren. De 

enorme druk kwam naar voren uit de interviews met respondenten. Die bleek voor dit onderzoek de 

grootste hinderpaal en bekommernis.  
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4.2.1 Veldwerk  

 

Veldonderzoek mocht hier dan de beste keuze zijn als methode om antwoorden te vinden op de gestelde 

vragen, vanzelfsprekend zou het niet worden. Om te verifiëren of onderzoek over dit onderwerp in Marokko 

enigszins mogelijk was, en of er respondenten te vinden zouden zijn, werd gedurende een eerste 

veldbezoek in april 2019 deelgenomen aan een conferentie getiteld Coastal risks under human pressure. 
Een meerderheid van de relevante academische stemmen in Marokko op gebied van kustbescherming was 

hier aanwezig. De reacties op de onderzoeksopzet waren eerder uiteenlopend. Actoren wezen op het 

ontbreken van exacte gegevens en de gevaren van veldwerk. Ook ontkenden bepaalde academici het 

bestaan van informeel zandmijnen compleet. Aangedreven door Max Rousseau, voormalig medewerker 

van het INAU (Institut National d’Amenagement et d’Urbanisme), en Omar Radi, onderzoeksjournalist en 

mensenrechtenactivist die in 2012 over de zandgroeves publiceerde, werd toch doorgezet met het 

onderzoeksplan. Met de juiste voorbereiding en gevoelige benadering werd een 2e veldwerk gepland in 

september 2019.  

 

Het veldwerk kende verschillende uitvalsbasissen in Marokko. Respondenten werden gesproken in Tanger, 

Asilah, Rabat, Kenitra en Mohammedia. Ook observaties en veldbezoeken hadden plaats op diverse 

plaatsen: in Asilah, Mohammedia en Kenitra werden onder begeleiding voormalige constructiesites of 

informele mijnsites bezocht. Er stonden ook nog bezoeken in Larache op de planning, maar die zijn niet 

doorgegaan gezien omstandigheden.  

 

In totaal besloeg de onderzoeksperiode zo’n vier weken. Normaal gezien had het veldwerk langer geduurd, 

maar enkele seconden van bewustzijnsverlies en de daardoor gebroken kin en linker- en rechterkaak staken 

daar een stokje voor. Noodgedwongen moest het verblijf in Marokko daarom ingekort worden. Dit 

gebeuren heeft helaas ook impact gehad op de onderzoeksresultaten. Verschillende geplande interviews 

met hoofdrespondenten en bezoeken van clandestiene sites moesten hierdoor worden geannuleerd. Ook 

mentaal heeft het ontegensprekelijk een impact gehad. Het bruusk afscheid nemen van het veldwerk, van 

verschillende respondenten en nieuwe vrienden was niet evident.  

 

4.2.2 Interviews  

 

Ondanks de lastige omstandigheden en de ingekorte verblijfsduur zijn er 30 semigestructureerde interviews 

afgenomen. Enkele respondenten werden ook meermaals gezien in functie van meerdere gesprekken of 

veldbezoeken. Voor de interviews werd gewerkt met behulp van een lijst met topics. Het bleek vaak 

improviseren en aftasten om niet te hard tegen de borst te stoten van respondenten. Slechts 5 interviews 

zijn effectief opgenomen, bij alle anderen werden notities gemaakt. Bij verschillende respondenten werd 

het interview op expliciete vraag off the record opgenomen. Het was bijgevolg een pragmatische keuze om 

in diverse situaties de opnameapparatuur niet te gebruiken om belangrijke informatie niet mis te lopen 

wegens een weerspannige houding. Ook de interviewlocaties toonden de gevoeligheid van de materie aan. 

Respondenten vroegen om van café te wisselen of te wandelen uit schrik voor aandachtige luistervinken. 

De kennis van respondenten over de thematiek bleek vaak hoger dan aangenomen, de bereidheid tot 
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praten was daarentegen vele malen lager. Uit de onderwerpen waarover personen in interviews niet wilden 

uitwijden viel natuurlijk evenzeer heel waardevolle informatie te halen. Alle gesprekken werden in het Frans 

afgenomen. In twee interviews werden de respondenten bijgestaan door een eigen medewerker of student 

om te helpen vertalen. Bij alle andere gesprekken was er geen sprake van een 3e persoon voor vertaling. 

Naast de gesprekken tijdens het veldwerk werden ook vijf interviews in België afgenomen met experten in 

zandwinning of kleinschalige mijnbouw, om een beter algemeen inzicht te krijgen in deze topics. Verder 

werd via videoverbinding ook contact opgenomen met enkele prominente onderzoekers naar informeel 

zandmijnen. Alle interviews werden zo snel en goed als mogelijk uitgeschreven en vervolgens gecodeerd 

volgens relevante onderwerpen.  

 

De geciteerde interviews staan mee in de bibliografie. In bijlage 1 is een overzicht terug te vinden van de 

interviews die in deze thesis verschenen, met meer informatie over de locatie van het interview en de 

functie of rol van de respondent. Indien de geïnterviewde persoon anoniem wenste te blijven, of indien de 

naam niet per se relevant is, wordt verwezen naar het beroep of instituut waaraan de respondent 

verbonden. Bijvoorbeeld: (Onderzoeker Universiteit Rabat, persoonlijke communicatie, september 2019).  

 

 

4.2.3 Nieuwsartikels 

 
Omwille van het eerder afgebroken veldwerk en de geannuleerde interviews moet extra bronnenmateriaal 

dienen om bepaalde stellingen beter te ondersteunen. Een uitgebreid aantal kranten- en opinieartikels over 

de zandthematiek in Marokko rugsteunen de eigen observaties en bevindingen uit de vele interviews.  

De krantenartikels beslaan een periode van 1999 tot en met 2020. Ze verschenen in magazines zoals 

L’Economiste, Telquel of Auj’hourdhui, maar eveneens in lokale nieuwsmedia of blogberichten. Artikels 

werden teruggevonden via tips van respondenten, door berichten in groepen op Sociale media over 

bescherming van de kustgebieden of via eigen opzoekwerk. 

Alle geciteerde artikels verschenen in het Frans. Voor Arabische teksten kreeg ik externe hulp om te 

vertalen, maar telkens werd een andere Franse publicatie van het nieuwsbericht teruggevonden. Omwille 

van het grote aantal worden ze eveneens apart in de bibliografie weergegeven. Het veldwerk, de interviews 

en de krantenartikels vormen samen een gedegen basis voor de te komen analyse.  
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5. Analyse 
 

Op basis van het besproken kader uit de politieke ecologie, analyseert deze thesis met behulp van een 

holistische benadering (verschillende achtergronden en meerlagige analyse) de praktijk van informeel 

zandmijnen in Marokko. Eigen observaties tijdens het veldwerk en de actoren zoals besproken in ander 

werk (Mahadevan, 2019; Tastet, 2019; Torres et al., 2017)  helpen drie niveaus van actoren te 

onderscheiden. Deze analyse benoemt ze als het aanbod, de vraag en het beleid. Doelbewust werden ook 

interviews afgenomen met respondenten van diverse achtergronden. Op basis van de gesprekken en 

verschillende niveaus probeert deze analyse de aangetoonde complexiteit te omvatten. 

 

Tezelfdertijd worden ook de verschillende niveaus, bepaald door Peluso en Watts (2001), niet uit het oog 

verloren. De focus ligt op de betrokken actoren, maar daarbij kijkt deze thesis evengoed naar de patronen 

of regimes van accumulatie en vormen van controle over de grondstoffen. Op het eerste niveau zijn de 

verschillende actoren, het tweede niveau is een uitwending van de regimes en accumulatiepatronen en het 

derde niveau gaat over de controle van de grondstoffen.  

 

Achtereenvolgens bespreekt deze analyse wie de actoren binnen elk niveau zijn (aanbod, vraag en beleid), 

en overloopt het de motieven achter de activiteit van zandwinning. De hoofdstelling is steeds opnieuw: wat 

verklaart de betrokkenheid van de actoren, op elk niveau, ondanks de besproken impact van zandwinning? 

Deze samengelegde puzzel moet een breder antwoord kunnen geven op de onderzoeksvraag op de kwestie 

van het bestaan en de continuïteit van het informeel zandmijnen in Marokko.  

 

Het eerste niveau heeft betrekking op het aanbod. Dit gaat over alle actoren die participeren in de extractie, 

het transport, de verkoop of opslag van informeel zand. Samen verzorgen ze het informele aanbod via hun 

arbeid. De analyse gaat dieper in op het identificeren van de verschillende actoren en hun motivaties achter 

hun participatie, ondanks de besproken ecologische, sociale en economische impact.  

 

Het tweede niveau draait rond de vraag naar zand. Zoals eerder aangehaald gaat het hier voornamelijk om 

de nationale bouwpromotoren, de immobiliënsector en indirect ook de staat. Zij creëren samen de vraag 

naar zand. Zij zijn de actoren voor wie het eerste niveau aan de slag gaat. Daarbij blijft hun dominante keuze 

voor informeel zand verbazen, zeker gezien het hoge aantal incidenten door de niet gecontroleerde 

kwaliteit ervan. Welke factoren drijven de actoren van het tweede niveau toch tot deze keuze?  

 

Voor Marokko draait het derde niveau om de actoren die het beleid bepalen. Zij zijn de entiteiten die 

zandwinning door hun (on)macht kunnen faciliteren of net beperken en verbieden. Door hun beleid 

beslissen ze mee over de toegang tot de zandmineralen.  
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Eerste niveau - Het Aanbod  

 

Les Pelleteurs 

 

De informele zandwinning in Marokko en haar actoren bestrijken het gehele gamma aan eerder besproken 

types en niveaus. Ook hier is sprake van artisanale extractie door kustbewoners, grotere activiteiten door 

informele ondernemers, quota-overschrijdende-exploiteurs en een camorra de sable (Kadiri, 2017; 

L’Economiste, 2007). 

 

Zandextractie is ook allerminst een hedendaags gegeven. Tijdens het veldwerk lieten respondenten zich 

ontvallen hoe ze tijdens hun respectievelijke kindertijd – zo’n veertig jaar geleden – reeds actoren met 

trucks tot op het strand zagen komen, hoe die aan het graven sloegen en nadien met volgeladen buit 

wegreden. Niet in the middle of nowhere, maar op de vandaag drukbezochte stranden van Tanger (Hay 

Ziaten, persoonlijke communicatie, september 2019). Tanger, een noordelijke havenstad in volle 

ontwikkeling, kent vandaag nog steeds een hoge nood aan zand. Een aanzienlijk deel daarvan komt sinds 

lang van de kusten en duinen bij Asilah14, een kuststad langs de Atlantische oceaan op zo’n 50 kilometer 

ten zuiden van Tanger. Net als bij de artisanale mijnbouw van bariet (de CADETAF regelgeving) waren er 

diverse zandwinning-licenties uitbesteed aan plaatselijke families. In 1999 nam het lokale bestuur echter 

alle vergunningen van de kleinschalige actoren af. Slechts één licentie voor zandwinning in Asilah bleef 

overeind: een Spaanse multinational en baggerfirma verkreeg het alleenrecht op zandextractie bij Asilah. 

De lokale actoren stopten echter niet. Vanaf dan moesten ze wel zuidelijker en in het geheim hun 

activiteiten uitvoeren (Berrada, 1999; Greene, 2016; Zelis, persoonlijke communicatie, 2019).  

Op de weg tussen Asilah en Tanger passeer je langs Houara15. Sinds 1988 is daar al sprake van exploitatie 

van de lokale strandstrook. Oorspronkelijk om de ensablement van de autoweg tegen te gaan maar 

evengoed wederom nuttig voor de nabije grootstad. De autoriteiten verbood vanaf 2006 verdere 

activiteiten bij het strand van Houara om het ecosysteem te beschermen. Ironisch genoeg was de 

verdedigingsfunctie van de duinen tegen dan al geheel ontmanteld waardoor er sprake was van nog meer 

zand op de wegen dan voor 1988. Het strandzand zelf was simpelweg verdwenen. Er bleef bijgevolg niet 

veel ecosysteem meer over om te beschermen. Ook de actoren bij Houara stopten niet. Ze gingen evengoed 

elders en zuidelijker verder met hun activiteiten (Abjiou, 2006; Haimoud, 2006). Het belangrijkste verschil 

met de operaties vroeger, toen er nog geen wettelijk kader bestond, is dat de activiteiten vandaag, zoals 

eerder aangehaald, expliciet verboden zijn.  

 

Sinds de jaren ’80, en hoogstwaarschijnlijk al vroeger, is de artisanale zandwinning op vele plekken dus een 

bestaand gegeven. Geen Pelleteurs de Neige onder de Marokkaanse zon maar integendeel wel Pelleteurs 
de Sable. Met schop (‘pelle’) en andere basic tools gaan actoren het zand te lijf (Berrada, 1999). De 

opbrengst van dit type mijnen is bestemd voor zowel eigen gebruik als voor commercialisering (Adnane, 

persoonlijke communicatie, september 2019; Khalid, persoonlijke communicatie, 2019). Het gaat als 

                                                
14 Zie hiervoor terug naar figuur 3  
15 Zie hiervoor terug naar figuur 3 
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dusdanig om de Adventitious Exploitation en Accumulated Exploitation, zoals Kowalska en Sobczyk (2014) 

het omschreven.  

 

Zand voor persoonlijk gebruik dient voornamelijk voor de eigen constructies, zoals bij afbeelding 1 

onderaan. Langs de kustlijn staan talrijke eigenhandig opgebouwde huizen. Het was (en is) de praktijk dat 

families op het privé-stuk grond zelf een woning neerpoten. Sinds de boom van beton, ook in Marokko, is 

daarvoor genoeg zand nodig (Architectuurstudenten Tanger, persoonlijke communicatie, 2019). Een 

klusjesman uit Asilah beschreef hoe hij met behulp van ezels een tocht van slechts honderden meters 

ondernam om zand van het strand te bemachtigen en rechtstreeks de betonmolen in te kieperen. Wegens 

ouderdom onderneemt hij die calvarietocht niet langer zelf maar er zijn er nog velen die het zo aanpakken 

(Khalid, persoonlijke communicatie, 2019). Gedurende een nachtelijke dooltocht in het centrum van Asilah 

stootte ik op een man met kruiwagen, gevuld met bouwpuin, wandelend richting het strand. Een tiental 

minuten later passeerde dezelfde persoon weer met een kruiwagen vol vers zand in de andere richting, 

rustig fluitend doorheen kronkelende straten alsof het dagelijkse kost was. De uiteindelijke kwaliteit van de 

huizen blijft uiteraard een vraag. Zoals aangehaald maakt het hoge zoutgehalte het beton hoogst corrosief. 

Toch bestempelen lokale bewoners het zand uit Asilah als hun sable d’or: zandkorrels van de beste soort. 

Dat is voor hen de reden waarom hun mineralen net zo gewild zijn. De kwaliteit maakt hen fier, tegelijkertijd 

geeft de populariteit hen ook een intriest gevoel (Zelis, persoonlijke communicatie, 2019). 

 

 
Afbeelding 1: Omcirkeld zijn zakken zand, bestemd voor eigen constructie. Het huis ligt nog op geen 100 meter van 

het strand bij Asilah. Bron: eigen foto, september 2019. 
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Ook voor commerciële doeleinden trekken actoren de Marokkaanse stranden op om aan artisanale 

mijnbouw te doen. Dergelijke activiteit zagen we al in Asilah en Houara (Abjiou, 2006; Berrada, 1999). Maar 

les pelleteurs zijn ook actief (geweest) op een meer uitgestrekt gebied, zoals figuur 3 reeds aangeeft. De 

activiteiten met het gebruik van handen en schop zijn het gemakkelijkst, het meest toegankelijk en bijgevolg 

het meest voorkomend (Greene, 2016; Kadiri, 2017). De artisanale operaties kunnen geheel zelfstandig 

verlopen of gefaciliteerd worden door een grotere, vaak maffiose, organisatie. De meer georganiseerde 

activiteiten hebben vaak een talrijker aantal betrokkenen evenals indrukwekkendere middelen zoals 

graafmachines of trucks die zelfs tot op de stranden rijden. Dit type mijnen spiegelt al meer aan small-scale 
mining. 

 

 
Afbeelding 2: Zandwinning met behulp van trucks bij El Jadida, bij strand van Lalla-Aicha-Ibahrya. Komt overeen met SSM-

activiteit. Bron: (Choukaili, 2019).  

 

De grotere operaties en machines vallen natuurlijk op, en spelen zich bijgevolg hoofdzakelijk ’s nachts of 

meer afgelegen af. De sites met slechts één toegangsweg zijn erg in trek. Eventuele pottenkijkers kan men 

dan direct signaleren om vervolgens kordaat op te treden. Omar Radi vertelde hoe hij tijdens een 

veldonderzoek naar zandwinning in 2012 door dergelijke mannetjes werd tegengehouden. Slechts door het 

betalen van een bepaalde som wist hij zich te bevrijden van verdere problemen (O. Radi, persoonlijke 

communicatie, 2019). Het waren die maffiose zandpraktijken – informele zandwinning van ongezien 

formaat dat gepaard gaat met het nodige geweld en corruptie – die de zandthematiek (en de mogelijke 

problematiek) een eerste maal op de nationale agenda in Marokko plaatste (L’economiste, 2005; 

L’Economiste, 2007).    

 

De betrokken actoren bij ASM en SSM in Marokko kennen alle leeftijden. De sociale impact van de 

participatie van kinderen werd reeds vermeld (Kadiri, 2017). Actoren binnen de zandmaffia spreken hen 

direct aan. Ze verleiden hen met een verloning voor eenvoudig werk met simpel gereedschap. 

Geïnterviewde functionarissen ontkennen de participatie van minderjarigen resoluut maar relativeren 

evengoed het informeel zandmijnen an sich. Verschillende jongeren in Asilah bevestigden tijdens een 

groepsgesprek dat families – inclusief de kinderen – aan extractie-activiteiten deelnemen, vaak in het 

weekend of na de schooluren (Zelis, persoonlijke communicatie, 2019). De mondiale trend van 



 

 38 

jongerendeelname aan zandwinning (Mensah, 1997) en bredere betrokkenheid van kinderen in de 

algemene Marokkaanse informele economie (Alami, 2014) onderschrijven de eigen bevindingen over de 

participatie van kinderen in de Marokkaanse zandwinning.  

 

Het transport van geëxtraheerd zand via ASM of SSM gebeurt met behulp van trucks, ezels en paarden. 

Laadbakken rijden soms tot op het strand waar actoren ze volscheppen. De chauffeurs van de volgeladen 

trucks vormen een belangrijke actor in het informele zandwinning-proces. Ze brengen de mineralen naar 

steden waar de nood het hoogst is. Eigen observaties in Asilah bevestigden de alomtegenwoordigheid van 

zandtrucks. Er passeerden er tientallen per uur. Ook ezels dienen voor de commerciële doeleinden. Ze lopen 

op en af richting de trucks aan de kant van de weg of rechtstreeks richting de constructiesites. In Asilah 

komen er ook paarden aan te pas. De koetspaarden die er overdag instaan om de vele toeristen rond te 

trekken doorheen de stad worden er ’s nachts ingezet om zand te verslepen. Een hostel-eigenaar vertelde 

hoe hij gedurende het slapen telkens opschrikte van het geluid van paarden die in het holst van de nacht 

zand tot aan een nabijgelegen constructiesite kwamen brengen. De uitputting viel dan ook duidelijk van de 

paarden af te lezen (Kadiri, 2017; Kubu, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

Soms werken zandmijn-actoren in opdracht om het zand rechtstreeks richting constructiesites te brengen. 

Zonder die directe link moet men het zand opslagen voor een latere verkoop. Maar waar hou je vele kubieke 

meters van een zware grondstof verborgen voor de buitenwereld? In Asilah is het informeel gewonnen 

zand simpelweg te koop in het midden van de stad, in een winkel waar iedereen kan langskomen. Die shop 

kent geen vitrine of plakkaat aan de buitenkant, maar al wie zand nodig heeft weet de plek zijn. 

Geïnteresseerden kunnen het zand per zak aankopen: om de kostprijs te drukken recupereert men 

gebruikte zakken bloem om het zand in op te slaan, te vervoeren en te verkopen. Voor de gerecycleerde 

exemplaren betalen ze 1 dirham tegenover 5 dirham voor nieuwe zakken. De bouw- en constructiesites 

staan vol met dat soort zakken. Kleinschalige winkels voor bouwmaterialen in het centrum van Tanger of 

Rabat verkochten eveneens zand aan particulieren in zakken farine. Het zand werd per truck geleverd, 

waarna medewerkers de gerecycleerde zakken aan de winkel zelf vullen. Over de oorsprong van het zand 

bleven de winkeleigenaars raadselachtig. Omdat zowel formeel als informeel zand in die bloemzakken terug 

te vinden is ontstaat er een probleem van manque de traçibilité. De ingeburgerde praktijk van recuperatie 

maakt het zo goed als onmogelijk om na te gaan van waar het zand afkomstig is (Khalid, persoonlijke 

communicatie, 2019; Kubu, persoonlijke communicatie, 2019).  
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Afbeelding 3: artisanale zandwinning bij Asilah tussen 2012 en 2014. De actoren gebruiken duidelijk gerecupereerde zakken bloem 

voor het zandtransport. Bron: foto door Matthew Green, journalist bij Middle East Eye (Greene, 2016). 

 

 

 
Afbeelding 4: zand opgeslagen in zakken farine. Niet duidelijk of het om formeel of informeel gewonnen zand gaat. Alle 

constructiesites of zandwinkels staan zo vol. Eigen foto, September 2019 
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Informeel gewonnen zand ligt ook verdoken opgeslagen in enorme loodsen. De voorraden kunnen integraal 

aangewend worden door bouwpromotoren. Recent ontdekten controleurs dergelijke opslagplaatsen met 

voorraden tot 12.000 kubieke meter zand (Deychillaoui, 2020). Het kan ook meer open en bloot: achter een 

hostel in Asilah ligt een berg informeel zand waar potentiële kopers tegen schemering hun slag kunnen 

slaan. De hosteleigenaar getuigde hoe machines de zandhoop nadien telkens weer afvlakten om argwaan 

te voorkomen (Kubu, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

Een ander cruciaal type zandwinning voor het clandestiene aanbod – naast ASM en SSM – zijn de officiële 

duinzand-groeves. In een artikel van Kadiri (2017) geeft een verantwoordelijke van een exploitatiesite grif 

toe hoe ze tot 10 keer meer zand extraheren dan toegelaten door de staat: “Wie gaat er ons controleren?”. 

De professionele zandvereniging geeft aan hoe bepaalde actoren een vergunning bezitten voor extractie 

van 200.000 m3 zand per jaar maar door een te lakse controle liefst 2,8 miljoen m3 zand kunnen graven (Le 

Matin, 2011). Het extra aandeel gaat om onaangegeven zand. Opvolging van de vergunningen en wetgeving 

blijkt extra netelig, aangezien vele sites – in 2013 ging het om 56% -  zich op privé-grond bevinden. Daar 

ontsnappen ze nog eenvoudiger aan de staatsregulering (CESE, 2014).  

 

De betrokkenheid van kinderen, de excessieve en ongebreidelde activiteit van zandwinning en het geweld 

door bepaalde actoren blijven niet zonder gevolgen. De eerder vermelde impact voor fauna en flora vielen 

ook tijdens het veldwerk op. Bij Mehdia, een badplaats in de buurt van Kenitra, vertonen de stranden en 

duinen normaal een groene vegetatie. Vandaag is het kaalgeplukt door jarenlange exploitatie: “Voordien 

was alles groen, maar door menselijke aanwezigheid en exploitanten is dit niet langer het geval. Je ziet ook 

waar de duinen zich hebben kunnen herstellen na het sluiten van officiële duin-exploitatiesites en waar de 

informele zandwinning gewoon is doorgegaan” (Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019). Dichtbij Asilah 

ligt Paradise Beach, omwille van de meer afgelegen locatie populair bij toeristen, maar ook bij de informele 

actoren. Het wandelpad tussen het centrum en de badplaats is gezegend met indrukwekkende kliffen. Veel 

zand kom je onderweg niet meer tegen. Het is als wandelen door een kaal maanlandschap. De informele 

actoren verraden zichzelf door de achtergelaten bandensporen van zware trucks, die vermoedelijk leeg 

aankwamen om vol te vertrekken. Ze trokken een streep van vernieling doorheen fauna en flora.  
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Afbeelding 5 en 6. Impact van bandensporen op de kusten bij Asilah. Het afgeschraapt landschap verraad het werk van 

zandextractie. Bron: Eigen foto’s, september 2019 
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De motivatie  
 

Ondanks de gevolgen voor de lokale gemeenschap – op ecologisch, sociaal en economisch gebied – blijven 

les pelleteurs mijnen. Informele zandextractie aan de Marokkaanse Côte Littoral heeft nooit opgehouden. 

Wat is hiervoor de motivatie voor de actoren op het eerste niveau? In de zoektocht naar beweegredenen 

focust deze thesis op de activiteit van ASM en SSM. Een pragmatische en doelbewuste keuze. De grotere, 

industriële clandestiene zandwinning door vergunde sites is een lastiger gegeven om te bestuderen. Bij hen 

ontbreekt transparantie volledig en het verkrijgen van interviews of toegang tot observatie is allerminst 

een sinecure. Deze thesis focust bijgevolg op de actoren in de artisanale en kleinschalige mijnbouw. Het is 

simpelweg eenvoudiger met hen in contact te komen en hun drijfveren te onderzoeken.  

 

De ecologische bezwaren maken weinig indruk op de actoren binnen extractie, transport of verkoop van 

informeel zand. De boodschap van urgentie die verschillende associaties rond milieu in Marokko proberen 

te verkondigen komt niet binnen bij les pelleteurs zelf. Dit was zo in Asilah of Houara waar de ecologische 

argumenten achter het stopzetten op onbegrip werden onthaald. Maar dat blijkt ook vandaag nog zo te zijn 

(Abjiou, 2006; Berrada, 1999; Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019; Zelis, persoonlijke communicatie, 

2019). Het is een constante in andere analyses van zandwinning of informeel mijnen: bezorgdheden over 

het milieu spelen evenmin een rol in Ghana of India (Mensah, 1997; Rege, 2016).  

 

“As one laborer said, “What is a sanctuary? . . . What is a mammal? What is a bird? I have 
no time to worry about these things”.” (Rege, 2016, p. 9).  

 

Volgens Gavriletea (2017) is de aan- of afwezigheid van ecologisch bewustzijn en sensibilisering een cruciaal 

element om aan te duiden waarom zandwinning in bepaalde landen meer aanwezig is dan elders. In 

Marokko werken talrijke associaties rond bescherming van fauna en flora langs de kustlijn en bewustmaking 

van de impact van zandmijnen op landschap en omgeving. In Asilah (Zelis/Fomeje) en Kenitra (Mostafa) 

werken ze expliciet op het sensibiliseren van actoren, via acties of zomerscholen (Adnane, persoonlijke 

communicatie, september 2019; Fomeje, persoonlijke communicatie, september 2019). Nog zuidelijker 

speelt ook de surfgemeenschap een rol. Het was mede door een viraal filmpje van de Maroc Surfrider 
Foundation dat het weer in het nieuws kwam. Sinds de voorbereidingen van COP2216 in Marrakesh zet ook 

de Marokkaanse staat zich meer in voor het leefmilieu door diverse projecten. Het is echter maar de vraag 

of individuen zonder een alternatief zich laten tegenhouden door milieubezwaren en sensibilisering. 

Actoren in zandwinning houden zich niet bezig met het beschermen van het ecosysteem of de 

beschermingslijn wanneer het gaat om een levensnoodzakelijk inkomen. Dit is eenzelfde analyse als binnen 

de besproken literatuur van informeel mijnen van andere types grondstoffen, waar de ecologische impact 

weinig tot niets afdoet van een sterk sociaaleconomisch motief. En die beweegreden is sterk binnen het 

informeel zandmijnen.  

 

                                                
16 De COP22, een klimaatconferentie, werd In 2016 georganiseerd in Marrakesh.  
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Wanneer de overheid de vergunningen afnam van de lokale pelleteurs bij Asilah (Berrada, 1999) of de 

activiteiten bij Houara verbood (Abjiou, 2006) ontstonden er telkens intense protesten via sit-ins die weken 

aanhielden. Voor verschillende families die hun levensinkomen zagen verdwijnen betekende dit een 

serieuze opdoffer. Het duidt nogmaals op het belang van de informele sector in Marokko, iets waar ook 

Gallien (2018) op wees. Velen gingen bovendien niet in op alternatieve job-voorstellen maar trokken elders 

naartoe om daar in het geniep verder zand te exploiteren. Ze moesten wel, om te overleven. Het 

zandmijnen bleef bestaan, alleen werd het informeel.  

 

Volgens verschillende respondenten tijdens het veldwerk is ook vandaag de sociaaleconomische context de 

belangrijkste reden achter de betrokkenheid van individuen, gehele families en kinderen bij informele 

zandwinning. Voor velen is het een manier van overleven: “Il faut chercher la nourriture, la vie” (Zelis, 

persoonlijke communicatie, 2019) Armoede wordt naar voorgeschoven als dé absolute drijfveer. 

Verschillende associaties wijzen erop dat het informeel mijnen enkel te bestrijden valt door armoede te 

tackelen (Adnane, persoonlijke communicatie, september 2019). Voor diverse families met kinderen - soms 

persoonlijk gekend door respondenten - is dit hun enige mogelijke inkomen (Khalid, persoonlijke 

communicatie, 2019). In Asilah is er voor bepaalde actoren geen enkele andere manier om drugsschulden 

af te lossen. Het toont de wanhopige situatie waarin de activiteiten plaatsvinden. Drugshandelaren 

verkopen het zand - gegraven door wie bij hen in het krijt staat – aan contacten in de constructiesector of 

gebruiken het voor eigen vastgoedprojecten (Khalid, persoonlijke communicatie, 2019; Zelis, persoonlijke 

communicatie, 2019).  

 

Zandwinning gebeurt vanuit economische motivatie, maar over welke opbrengst – en voor wie – gaat het 

dan? Mahadevan (2019) wees al op het verdienmodel van een piramide: de brede basis van extractie-

actoren beneden en de actoren van verkoop aan de top. Kadiri (2017) sprak kinderen die vier euro per dag 

krijgen voor geleverde arbeid. De pelleteurs uit Asilah - toen semi-formele arbeid - kregen in ’99 zo’n 50 

dirham per week voor hun graafwerk (Berrada, 1999). De eerste effectieve winst gaat naar de eigenaars 

van de ezels die instaan voor het transport. Ze verkopen het getransporteerde zand direct aan leveranciers 

van bouwmaterialen of bouwpromotoren. Voor elke kuub zand wordt er 100 dirham gevraagd. De volgende 

inkomsten worden vergaard met het vrachtwagen-transport. Elke truck levert tussen de 6000 en 7000 

Dirham winst op (Kadiri, 2017). In grotere hoeveelheden kan het stelen van zand bijgevolg enorme 

bedragen opbrengen. Cijfers over een casus bij El Jadida spreken van een gewonnen bedrag van 23 miljoen 

dirhams over tien jaar van illegale exploitatie (Choukaili, 2019).   

 

Het inkomen uit zandwinning maakt dat Marokkaanse boeren of vissers zich niet en masse afzetten tegen 

de activiteit die hun eigen sector aantast. Net als elders worden ze aangetrokken door het loon. Dat is vaak 

hoger dan in hun eigen traditionele sector, voor minder moeite (Chandrakanth, 2015). De droogte en het 

gebrek aan overheidssteun maken het voor boeren sowieso al lastig. Wanneer het eigen land troosteloos 

braak ligt beginnen zij zand te graven, verleid door de snelle cash. Omdat boeren geen toekomst meer zien, 

verkopen ze hun gronden ook vaker aan bouwpromotoren. Vandaag blijven er in de omgeving van Asilah 

niet veel boeren meer over (Boer in Asilah, persoonlijke communicatie, september 2019). Ook voor vissers 

is zandmijnen een eenvoudig (extra) inkomen. Ze krijgen te maken met steeds kleinere vispopulaties, en 
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dus minder winst. Onder andere zandwinning ligt daarvan aan de oorsprong. Toch biedt net diezelfde 

zandextractie een gemakkelijk alternatief omdat ze sowieso al langs de kust actief zijn (Beiser, 2016; de 

Leeuw et al., 2010; J Arockiaraj, 2013; Jonah et al., 2015). De keuze is begrijpelijk, maar allerminst rationeel. 

Op korte termijn kunnen vissers met zandwinning inderdaad meer winst maken dan met visvangst. Maar 

dit is geen duurzaam alternatief. Ze graven nu zowel letterlijk als figuurlijk de grond onder hun voeten en 

versterken zo enkel de oorzaak van hun mindere visvangst. 

 

Binnen de Marokkaanse context is het economische motief van extra belang. Alle tendensen die de 

nationale informele sector vormen werden reeds besproken: ruraal-urbane migratie speelt daar bij een 

cruciale rol. Het gebrek aan kansen binnen de formele markt dwingt migranten richting de informele sector 

om te kunnen overleven (Siegel & Veiga, 2009). Als informele activiteit is zandwinning door de toegankelijke 

bronnen en kapitaal-extensieve karakteristiek erg aanlokkelijk, zeker als het strand en haar duinen nabij 

zijn (R. Chevallier, 2014; Mensah, 1997). De migratiestroom in Marokko trekt net richting de kustlijn waar 

de urbanisering zich volstrekt rond steden als Tanger, Rabat en Casablanca. Het is niet toevallig dat dicht 

bij die steden zandactiviteiten plaatsvinden: ze liggen langs de kust, ze zitten vol bouwwerven én ze lijden 

hogere werkloosheid. In Asilah en Larache wordt er gegraven voor Tanger, rond Mehdia voor Kenitra en 

Rabat en bij Mohammedia voor Casablanca. De link tussen werkloosheid en zandwinning bevestigen 

verschillende studies (Mahadevan, 2019; Mensah, 1997; Myers, 1999). 

 

Ook jongeren in het zandmijnen lijken zekerheid over inkomen vandaag te plaatsen boven participatie aan 

onderwijs. Dit lijkt contradictorisch maar moet ook worden gekoppeld aan de huidige stand van educatie 

in Marokko: die biedt vele jongeren weinig perspectief. Het extra, eenvoudige, familiale inkomen springt er 

dan gemakkelijk uit. Soms kunnen ze ook niet anders, aangezien ze samen met de hele familie moeten gaan 

mijnen.  

 

Hamouchene (2019) haalt aan hoe ook infrastructuur opweegt tegen de ecologische argumenten. Een 

omgeving die geen directe inkomsten uit zandwinning haalt maar wel de gevolgen ervan draagt is toch niet 

per se gekant tegen de activiteit. Zo hangt de publieke reactie tegen het mijnen vaak samen met waar de 

gewonnen inkomsten naartoe gaan of voor welke constructies het zand moet dienen (Mahadevan, 2019, 

p. 13). De inkomsten uit zandwinning kunnen bijvoorbeeld leiden tot de financiering van infrastructuur voor 

de lokale bevolking (Mensah, 1997; Tastet, 2019). In Asilah is het zand vaak bestemd voor nieuwe 

toeristische infrastructuur die indirect weer meer jobs opleveren bij de lokale bevolking. De lokale 

gemeenschap ziet dit dan ook als een noodzaak die primeert boven de desastreuze gevolgen voor het eigen 

kustgebied. Ironisch genoeg stelt niet iedereen zich de fundamentele vraag welke toeristen er nog gaan 

komen als dé trekpleisters (de kusten) helemaal zijn leeggeroofd? Bepaalde actoren trekken weldegelijk 

aan de alarmbel en organiseren zich tegen de praktijk van extractie. Dit leidt tot lokale spanningen op 

sommige plaatsen (MAP, 2012). Het zijn voornamelijk de milieuactivisten en legale spelers – zoals de 

nationale baggeraar, Drapor – die zich samen verzetten tegen de illegale zanddiefstal (L’Economiste, 2006).  

 

Toch speelt niet alleen het economisch motief een cruciale rol. Net als wat bij de informele mijnbouw van 

andere grondstoffen of binnen de Marokkaanse informele economie al aan bod kwam, is waardigheid en 
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rechtvaardigheid ook voor de artisanale actoren binnen adventitious mining een drijfveer. Ze hebben altijd 

mogen en kunnen profiteren van het zandstrand als dat nodig was. Wie of wat heeft er dan vandaag het 

recht om dit te verbieden? In Asilah spraken diverse actoren het uit: “Wat maakt dat zij geen recht meer 

hebben op het zand terwijl grote buitenlandse bedrijven wel mogen komen baggeren? Zand en strand is 

van iedereen en vooral van de kustbewoners van het eerste uur” (Khalid, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

Tweede niveau – De vraag  

 

Het is de Politique des Infrastructures – samen met haar uitvoerende bouwpromotoren – die de vraag naar 

zand in Marokko creëert. Een cruciaal aspect bij die immense zandhonger is de absolute voorkeur voor 

beton als bouwmateriaal in al deze activiteiten. Ondanks het gegeven dat traditionele materialen vaak beter 

geschikt zijn tegen de lokale omstandigheden (hitte) blijft beton goedkoop, snel te gebruiken en stevig (M. 

Ahmad, persoonlijke communicatie, september 2019; Architectuurstudenten Tanger, persoonlijke 

communicatie, september 2019; Nicolo, 2019). Over die stevigheid valt echter te twijfelen, gezien het hoge 

aandeel ongecontroleerd en informeel zand en het aantal incidenten door corrosie in de Marokkaanse 

bouwwereld. Tijdens eigen observaties en interviews vielen de vele cases van het gebruik van 

minderwaardige bouwmaterialen op. Zo goed als elke respondent kende minstens één voorbeeld van 

gebouwen die het hadden begeven na betonnen scheuren.  

 
Motief achter de informele keuze 

 

Het blijft maar de vraag wat de argumenten zijn achter de keuze voor het informeel zand in Marokko, 

ondanks de nefaste gevolgen voor de stevigheid van het uiteindelijk opgeleverde werk. Rege (2016) schreef 

de keuze die de actoren op het 2e niveau maken voor clandestien zand in India toe aan drie argumenten: 

de zandprijs, de service en de wil om winst te maken. Ook in de beweegredenen van Marokkaanse actoren 

spelen deze een rol. Maar voor de volledige schets van het verhaal is het essentieel om te wijzen op drie 

aspecten die de Marokkaanse constructieactiviteiten kenmerken: het proces van coastalization, het hoge 

aandeel informele activiteiten in de bouwsector en een doorgedreven neoliberalisering.  

 

Coastalization 
 
Coastalization - de demografische en industriële concentratie langsheen een kustgebied - kenmerkt de 

urbanisering en investeringen in Marokko. Vandaag biedt de Marokkaanse kustlijn plaats aan 60% van de 

bevolking, 70% van de hotel-eenheden en 90% van de industrie (Mdidech, 2019). De toeristische 

investeringen in Marokko waren de afgelopen jaren vooral gefocust op zon-, zee- en strand-vakanties: “Le 
littoral a attiré la majorité des investissements réalisés depuis trente ans et il concentre aujourd'hui 70% de 
la capacité en lits classés, 67 % des nuitées hôtelières et plus de 60 % des séjours touristiques” (Nakhli, 2010, 

p. 35). Tot 70% van de nieuwste sociale woningen zijn geconcentreerd in drie regio’s langs de kuststrook: 

Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceima en Rabat-Salé-Kenitra (Aujourd’hui, 2018). Liefst één derde 

van alle nieuwe wijken in het kader van het VSB-programma bevinden zich in de omgeving bij Casablanca 
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(Toutain & Rachmuhl, 2013). De Marokkaanse kust is zo de plaats waar economische en demografische 

ontwikkeling samenkomen (Hilal, 2016; Nakhli, 2010). De focus op de kustgebieden was al ingebed in de 

nationale koloniale geschiedenis: “C'est donc avec la pénétration européenne à partir du début du siècle 
que le littoral commence à exercer une attraction sur les hommes et les structures économiques.”. De focus 

van Générale Lyautey op le maroc utile speelt door tot op de dag van vandaag (Berriane, 1995, p. 20; Nakhli, 

2010, p. 33).  

 

Het continue proces van coastalization zorgt sindsdien voor vele uitdagingen en een enorme druk op het 

kustgebied. Een van de gevolgen is de excessieve mijnactiviteit in duinen en stranden om in 

constructiemineralen te voorzien (Berriane, 1995; Hilal, 2016; Nakhli, 2010). De evolutie van de kuststad 

Asilah is hiervoor een concreet voorbeeld: onder rechtstreekse druk van de nieuwe infrastructuurwerken 

voor een bloeiend binnen- en buitenlands toerisme hebben de stranden er de afgelopen jaren afgezien, het 

maanlandschap spreekt er voor zich (afbeelding 5 en 6) (Greene, 2016; UNEP, 2019).  

 

Net als bij andere zandwinning-casussen is de keuze van bouwpromotoren in Marokko voor zand van le 
côte littoral niet gedreven vanuit een noodzaak. Er bestaan genoeg alternatieve bronnen. Alleen, zoals 

aangehaald, is de ommezwaai naar die alternatieven nooit volledig gemaakt. Höflinger (2014) concludeerde 

dat bepaalde informele bronnen actoren nu eenmaal meer aanspreken dan de formele alternatieven. 

Bouwpromotoren in Asilah geven grif toe dat er alternatieven bestaan. Bijvoorbeeld bij Meknes – één van 

de vijf Marokkaanse koningssteden – waar er genoeg zandputten en exploitatiesites zijn. Alleen ligt dat 300 

kilometer verwijderd van de badplaats. De eindafrekening is dan snel gemaakt: “Wie is er dan zo gek om 
daar zand te gaan halen, wanneer het hier voor het rapen valt? Als je aan het strand moet bouwen, wat ga 
je dan doen?” (Khalid, persoonlijke communicatie, 2019; Kubu, persoonlijke communicatie, 2019). De 

kostelijke transportprijs van zand – als low-value mineral - samen met de blijvende druk door continue 

coastalization verklaren deels waarom het duin- en strandzand ondanks de bedenkelijke kwaliteit de 

voorkeur blijven genieten boven vooropgestelde, kwalitatief betere alternatieven. Dit strookt volledig met 

de eerdere analyse van Poulin et al (1994): de gunstige transportprijs primeert boven de kwaliteit van de 

mineralen.  

 

Het helpt daarbij dat bouwpromotoren directe contacten hebben met actoren op het eerste niveau. Dit 

resulteert in een uitstekende service waarbij ezels, paarden of trucks het zand rechtstreeks van de stranden 

tot op de bouwwerven brengen. Volgens Rege (2016) is dit comfort alvast één van de hoofdmotieven die 

bouwactoren voor het informele doen kiezen.  

 

Informele bouwsector  
 

Een ander cruciaal aspect in casu is de omvang van de informele constructiesector. Binnen de heterogene 

Marokkaanse informele economie kent het een aanzienlijk aandeel. In totaal draag ze voor liefst 22 miljard 

dirham bij aan de nationale economie, bijna de helft van de formele tegenhanger. De informele 

constructiesector is dermate gegroeid doordat formele actoren de ambitieuze overheidsplannen, denk aan 

de Politique des Infrastructures, niet konden bolwerken. Om straffe deadlines te halen, springen de 
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informele en artisanale actoren in de bres. Deze grijpen sneller naar kwalitatief mindere maar goedkopere 

bouwmaterialen omdat ze ook minder controle verwachten. Op die manier wordt bijgedragen aan de vraag 

naar informeel zand (Alami, 2007; Atia, 2019; Salahdine, 1992).  

 

Een treffend voorbeeld is de herlancering van het sociale woningen-programma in 2010. Om het objectief 

van 150.000 eenheden per jaar te halen werd beroep gedaan op derde partijen. Het aantal nieuwe 

woningen moest volgens berekeningen zorgen voor een stijging van de vraag naar constructiemineralen 

met 11%. Maar in realiteit steeg deze slechts met 2%. De overige 9% was bijgevolg afkomstig uit informele 

bronnen. De uitbesteding maakt het echter lastig om dit verder op te volgen (Harmak, 2011). Eveneens 

voor het VSB-project werkten de staatsactoren samen via privaat-publieke samenwerkingen en werd een 

deel uitbesteed (Bogaert, 2018).  

 

In de nasleep van de spanningen rond de Marokkaanse 20-februaribeweging en Arabische lente werd de 

impact van informele bouwwerven op informele zandwinning duidelijk zichtbaar. Een periode van protest 

en onrust vormt een ideaal klimaat om informeel te gaan bouwen. Dit bleek eerder al bij Tanger, waar na 

de protesten naar aanleiding van de Irak-oorlog een hele buitenwijk ontsproot, genoemd naar Saddam 

Hussein:  

 

“Wist je dat er een wijk in Tanger Saddam heet? Naar de periode en omstandigheden toen. Ook 

dan profiteerden mensen van het moment. Nu, na 2011, was het net hetzelfde. De mensen die 

ervan profiteren zijn niet degenen die dan in de revolutie stappen, maar op dat moment denken 

aan hoe ze hun business kunnen uitbreiden” (Adnane, persoonlijke communicatie, september 

2019).  
 

Na 2011 koesterden diverse actoren effectief eenzelfde ambitie om optimaal te profiteren van de situatie. 

Asilah, de badstad, kende tussen 2012 en 2014 een ongeziene wildgroei aan vastgoed en hotel-

infrastructuur. De nieuwbouw voldeed vaak niet aan opgelegde voorwaarden. Actoren bouwden té hoog 

of té dicht bij het strand, of met behulp van informele bouwmaterialen. De activiteit leidde tot een absolute 

piek in de informele zandvraag en de bijbehorende zandexploitatie in Asilah (Greene, 2016; Zelis, 

persoonlijke communicatie, 2019). De schuldige hier was de lakse houding van de administraties:  

 

“Dit komt allemaal door de revolutie. Dat is allemaal maar pas sinds een paar jaar zo. Sinds 2011 is 

er duidelijk meer schrik om de dingen hard aan te pakken. Daarvoor zou de staat simpelweg met 

bulldozers langskomen om alles af te breken, dat is nu niet het geval” (Khalid, persoonlijke 

communicatie, 2019).  

 

Ministeries in Tanger en Kenitra bevestigden de piek na 2011 maar koppelden het zelf allerminst aan een 

gebrek aan controle (Ministerie Kenitra, persoonlijke communicatie, 2019). Khalid, inwoner van Asilah, 

omschreef zijn furie over de wildbouw en het gestolen zand als volgt: “uiteindelijk zal de zee bij de eerste 

storm wel gewoon terugnemen wat aan haar stranden toebehoort, “Le tsunami c’est mon ami’” (Khalid, 
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persoonlijke communicatie, 2019). De zee – de mama – zou het gestolen zand – haar kinderen – wel op tijd 

en stond gaan terughalen (Khalid, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

 
Afbeelding 9. zandputten mede als gevolg van de bouw van illegale huizen op het strand van Mohammedia. Bron: Eigen foto’s. 

September 2019 

 

Hebzuchtige bouwpromotoren 
 

Lobbyisten en immobiliën-spelers kopen vandaag massaal grond op in Marokko om er 

appartementsgebouwen neer te poten. Het gaat dan om gebouwen van vier tot vijf verdiepingen17. Ze 

gebruiken hiervoor steevast “les materiaux moins cher”. In de woorden van Mostafa is het een 

veruitwendiging van het nationale neoliberale klimaat (persoonlijke communicatie, 2019). Ze laten het 

meer kwalitatieve maar duurdere zand voor wat het is: “ils veulent gagner de l’argent” (Hay Ziaten, 

persoonlijke communicatie, september 2019; Zelis, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

Om de kosten volledig te drukken, faciliteren bouwpromotoren de informele zandextractie in bepaalde 

gevallen zelf. Wanneer ze over opslagplaatsen of bouwwerven langs de kust beschikken is dit helemaal 

verleidelijk. In Essaioure ontdekten controleurs in juni 2020 een opslagplaats, eigendom van een lokale 

bouwpromotor, met 4000 m3 informeel zand. Het clandestiene zand was afkomstig van achtergelaten 

zandputten iets verderop (Le360, 2020). Ook bij El Jadida waren bouwpromotoren eigenhandig betrokken 

                                                
17 Worden in Marokko omschreven met de franse terminologie als de r+3 of r+4, staat gelijk aan rez de chaussée plus drie of vier 

verdiepingen erboven.  
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bij het stelen van meer dan 19 ton zand. Het informeel zand, bestemd voor eigen projecten, lag opgestapeld 

tussen de bouwwerven in (Eljadidasat.info, 2014).  

 

 
 
Afbeelding 8: Gestolen zand bij El Jadida, opgeborgen in hopen, tussen de bouwwerven in. Bron: (Eljadidasat.info, 2014).  

 

Het blijft ironisch dat bouwpromotoren – vaak in opdracht voor toeristische infrastructuur, zoals 

bijvoorbeeld in Asilah – beroep blijven doen op zand van de duinen en stranden. Wat als trekpleister moet 

dienen voor de uiteindelijke toeristen of potentiële kopers wordt op die manier leeggeroofd (Rboub, 2019). 

Op die manier is ook de toeristische sector slachtoffer van de informele extractie al is ze er op veel plaatsen 

in Marokko ook deels verantwoordelijk voor. 

 

Het verschil in prijs voor de vragende partijen is dan ook wezenlijk. De kostprijs voor één zandzak farine 

bedraagt 10 dirham per zak. Het informeel zand is om verschillende redenen goedkoper dan zijn formele 

tegenhanger. Ten eerste is er het verschil in extractiekost: per ton bedraagt dit voor legale actoren om en 

bij de 65 dirham terwijl informele actoren slechts 15 dirham moeten investeren. Ten tweede zijn er de 

dubieuze en goedkopere werkomstandigheden en vergoedingen voor informele actoren. Als laatste factor 

speelt dat informele actoren uiteraard geen belastingen betalen (B. Dref, 2014; Kadiri, 2017).  

 

Belastingen op zandextractie hebben de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in de keuze van 

bouwpromotoren voor informeel zand. Eerder bleken hinderlijke belastingdrempels ook een factor in de 

toename van de Marokkaanse informeel economie. Om misgelopen inkomsten (door informele 
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activiteiten) goed te maken of ambiteuze projecten te kunnen financieren (bijvoorbeeld de VSB-taks op 

cement) werden nieuwe belastingen gevormd. Deze extra kosten deden de formele zandprijs gevoelig 

stijgen. De vergunde actoren moesten de nieuwe taksen namelijk doorverrekenen. Op die manier werd de 

informele piste voor de hebzuchtige bouwpromotoren opnieuw verleidelijker (Badrane, 2012; El Arif, 2015; 

Harmak, 2013). Rimal, het Marokkaanse baggerinstituut, waarschuwde in 2013 dat het haar cijfers zag 

zakken door het aantal klanten dat zich door de hogere taksen ging richten op de informele markt. Nieuwe 

taksen op constructiematerialen leiden zo tot een stijging van informele activiteit en nieuwe illegale 

exploitatiesites (N. Dref, 2018). 

 

Naast de extra belasting op extractie, moesten ook constructie actoren zelf een nieuwe belasting betalen 

op de aankoop van constructiemineralen. Om valse facturen te bestrijden zou deze geïnd worden aan de 

hand van de gebouwde infrastructuur en niet via de aankoop. Zonder de controle op aankoopfacturen werd 

het nog eenvoudiger om clandestien zand te gebruiken voor constructies. Het onderscheid tussen formeel 

of informeel zand was al moeilijk op te maken, maar eens in beton gegoten betekent het helemaal 

onbegonnen werk voor de controle (Kadiri, 2017).  

 

En er was al een tekort aan controle en toezicht op de bouwvoorschriften. In de cahier de charge staan alle 

voorschriften en regels voor een nieuw gebouw. De lokale commune moet daar op toezien maar ‘partout 
en Maroc’ gaan bouwheren als een wilde tekeer zonder verdere opvolging of controle van dit boek 

(Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019). Het ontbreekt bovendien aan specifieke regels over de 

afkomst van constructiemineralen. En het probleem van een manque de tracibilité, onder meer door het 

gebruik van de zakken farine, maakt deze controle sowieso al lastig. Diverse constructiesites en 

immboliënkantoren bij Kenitra erkenden het veelvoudig gebruik van informeel zand in het verleden, maar 

beklemtoonden “dat het vandaag anders is” (Immobiliiën-agent bij Kenitra, persoonlijke communicatie, 

september 2019). Het blijft lastig om effectief te verifiëren, want het zand kent geen paspoort. Een ander 

gegeven is dat er in Marokko weinig sprake is van ruimtelijke planners. Er is een duidelijk gebrek aan 

programmation architecturale. Buiten een architect en een bouwpromotor zijn er vaak geen andere 

tussenpersonen. Het is net de taak van een ruimtelijke planner om toe te zien op de duurzaamheid van 

gebouwen en hun omgeving. Zonder actoren die toekijken op de duurzaamheid van materialen is er ook 

minder tegenwerking. De maître d’ouvrage kan dan sneller zand gaan stelen omdat het goedkoper uitkomt. 

Andere actoren in het proces zullen dit niet aangeven maar eerder een oogje toeknijpen (M. Ahmad, 

persoonlijke communicatie, september 2019).  

Het zijn diverse factoren die de greedy developers ook in de mogelijkheid stellen om voor het goedkoper 

informeel zand te kiezen in hun zoektocht naar extra winst. Dat dit mogelijk blijft heeft veel te maken met 

het gebrek aan controle en opvolging. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt op het 3e niveau.  
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Derde niveau – Het beleid 

 

“On ne veut pas voir, on sait, mais on cache” (M. Ahmad, persoonlijke communicatie, september 2019). 

 

Een belangrijk onderdeel van de meerlagige analyse van Peluso en Watts (2001) is het bekijken van toegang 

en controle over gronstoffen. Via beleid en wetgeving spelen de actoren op het derde niveau – lokaal 

bestuur, nationale administraties en de Koninklijke familie – een cruciale rol. Rekening houdend met de 

impact op de natuurlijke rijkdom en de misgelopen belastinginkomsten, hebben deze actoren er op het 

eerste zicht alle belang bij om kordaat op te treden.  

 

Vandaag is de wetgeving over het kustgebied en de regeling van zand-exploitatiesites alvast uitgebreid en 

strikt omschreven. Zoals aangehaald is de activiteit expliciet verboden in het strafwetboek. Ook de 

recentere wet 81-12, met betrekking tot kust en omgeving, veroordeelt het wegnemen van duinzand “visait 
à la préservation “des équilibres biologiques et écologiques, du patrimoine naturel” (Mahmoud, 2019). In 

2015 kwam er een geheel nieuw wetboek over de regulering van exploitatiesites van constructiemineralen. 

De hoofden werden echter lang in het zand gestoken. De nieuwe wetten en reguleringen traden pas in 

werking na een proces van lange adem. Tot en met 2015 bleek de regelgeving voor activiteiten in de 

exploitatiesites gebaseerd op een Dahir18 uit 1914 (Le Matin, 2012). De effectieve bekrachtiging van nieuwe 

wetten met betrekking tot kust en strand lieten telkens opnieuw ettelijke jaren op zich wachten na een 

eerste aankondiging in het parlement (2008). (L’Agence Urbaine - Kenitra, persoonlijke communicatie, 

september 2019; Le Matin, 2008). Commissies die over de nieuwe wetgeving en het beleid moesten 

nadenken, naar aanleiding van alarmerende nieuwsberichten over schaarste en maffiose praktijken,  

kenden steeds opnieuw een moeizaam proces: “Des grains de sable semblent retarder le travail de ces 
commissions.” (Labraimi, 2019).  
 

Ondanks die moeilijkheden heeft Marokko vandaag wel een uitgebreide wetgeving. Met enige ironie klonk 

het zelfs dat er in Marokko ‘meer wetten zijn dan in Frankrijk’ (Adnane, persoonlijke communicatie, 

september 2019). Een cruciale kanttekening daarbij: “De wetgeving mag er zijn, maar wie is er om deze te 

controleren?” (Adnane, persoonlijke communicatie, september 2019; Mostafa, persoonlijke communicatie, 

2019; M. Onderzoeker Universiteit Rabat, persoonlijke communicatie, september 2019). Daar wringt het.  

 

Het is pas sinds 2008 dat nieuwe exploitatiesites een étude d’impact environmental moeten ondergaan. 

Onder initiatief – volgens diverse respondenten - van de koning konden nieuwe sites niet meer opengaan 

zonder een positief advies. In 2010 onderlijnde een circulaire door de Minister dat alle nieuwe 

exploitatiesites een impactstudie moesten ondergaan. Het blijft hoe dan ook een late demarche (Ministerie 

Kenitra, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

In 2010 klonk Nakhli (2010) hoopvol dat dit nieuw ‘ecologisch bewustzijn’ zou leiden tot meer wetgevend 

en controlerend initiatief met betrekking tot de kust. Eindelijk kon het waardevolle ecosysteem meer 

                                                
18 Arabische titel voor een Koninklijk Besluit in de Marokkaanse wetgeving.  
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bescherming genieten. Pas in navolging van COP2219 werd een Police Environmentalle boven de doopvont 

gehouden. Hun specifieke opdracht was focussen op schade aan milieu en omgeving, inclusief het stelen 

van zand (Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019). Vandaag blijkt hun werking een fiasco. Ze zijn 

duidelijk niet krachtig genoeg om tegen de veel machtigere en rijkere vervuilers op te treden (Darouiche, 

2019; Rfi, 2017). De groene politie beschikt over beperkte middelen, te weinig autonomie en een 

verstikkende nationale agenda (Mostafa, persoonlijke communicatie, 2019). Volgens de ministeries heeft 

de Police Environmentalle gewoon meer tijd nodig om te groeien. Al is het maar de vraag hoe oprecht dit 

initiatief was en hoeveel middelen overheden er willen insteken  (L’Agence Urbaine - Kenitra, persoonlijke 

communicatie, september 2019). Sinds kort is er sprake van een specifieke politie-eenheid gericht op de 

controle van exploitatiesites. La police des carrières werd in 2019 opgericht ‘om de groeves te beschermen 

die een essentieel onderdeel uitmaken van de economie’ - “surveillance des carrières en tant que richesse 
nationale contribuant au développement socio-économique du pays, d'où la nécessité de définir les 
conditions et les modalités de recrutement des agents de police des carrières” (EcoActu, 2019; Le Matin, 

2019; MAP, 2019). Sinds de eerste publieke noties over de zandmaffia (begin 20e eeuw) heeft dit initiatief 

erg lang op zich laten wachten. Vandaag is er wel meer controle en berichtgeving maakt af en toe ook 

sprake van gearresteerde actoren. Het aantal acties verbleekt echter bij de omvang van het informeel 

mijnen in Marokko (Le360, 2020). 

 

Achter dit traag en moeizaam wetgevingsproces, en de allerminst krachtige controleorganen, liggen 

bepaalde verklaringen. Deze vallen op te delen in een politiek en economisch segment, al is de grens tussen 

beiden flinterdun. Wat wel algemeen geconcludeerd kan worden: “l’intervention d’état maintenant est 
absent” (Zelis, persoonlijke communicatie, 2019). De actoren van de staat zelf zagen de informele praktijken 

dan weer als onmogelijk te controleren, en een voldongen feit (L’Agence Urbaine - Kenitra, persoonlijke 

communicatie, september 2019; Ministerie Kenitra, persoonlijke communicatie, 2019). Wat is er echt van 

aan? Wat verklaart het moeizaam proces en de gebrekkige controle?  

 

Politiek 

 

Aangezien Marokko immense hoeveelheden zand nodig heeft gaat een strengere wetgeving, die potentiële 

zandbronnen sluit en bijgevolg de voorraad beperkt, vaak in tegen de directe belangen van bewindslieden. 

De Politique des Infrastructures, met investeringen in toerisme, sociale woningen, prestigieuze 

infrastructuur en de VSB (Strava, 2018) maar ook het belang van zand voor staatsgeleide ontwikkeling (Joy 

& Rao, 1988) en de notie van zand als development mineral tonen samen aan dat het Marokkaanse 

ontwikkelingsmodel niet zonder beton – en dus zand – kan. Dat model van grote projecten en vastgoed-

beloftes is essentieel voor de politieke elite van het land als bliksemafleider voor prangendere, 

hedendaagse problemen. De politieke ratio achter de projecten onderstreept het belang ervan (Bogaert, 

2018; Puchot, 2020). Op verschillende manieren verschijnen die projecten dan ook extra in de spotlights. 

Vele overzichtsmagazines van 20 jaar Mohammed VI op de troon – talrijk te koop langs de straat – deden 

                                                
19 De 22e Internationale Klimaatconferentie die in 2016 georganiseerd werd in Marrakesh (Marokko). Het bracht een nieuwe 

aandacht voor milieu en klimaatproblematiek mee in het land.  
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je er niet naast kijken. Marokko pakt graag uit met wat er allemaal is neergezet met het zand (Cattedra, 

2010; Puchot, 2020).  

 

Om de bliksemafleiders te laten werken, is er genoeg zand nodig. Eerder werd aangehaald hoe de 

Marokkaanse overheid door haar grote projecten en illustere onderaannemers mee de informele 

zandvraag vormgeeft. Het is nu eenmaal cruciaal voor de geloofwaardigheid van de leiders van het land dat 

de projecten afgewerkt worden. Een citaat uit het werk van Mahadevan (2019) over India komt heel erg 

overeen met deze analyse. Zoals zandwinning legitiem is voor een politieke klasse in India, lijkt het dat ook 

voor bepaalde actoren in Marokko. Omwille van die politieke ontwikkelingsagenda:  

 

“Politicians claim to oppose criminal activity, but even if they are not directly profiting from it, they 
are too dependent on that same activity to raise living standards for their constituents. Much as 
smuggling is secretly tolerated by some regimes worldwide for generating employment and bringing 
in additional revenue, so is sand mining tolerated by an Indian political system that stakes its 
legitimacy on a ‘development’ agenda.” (Mahadevan, 2019, p. 15).  

 

De informele zandactiviteiten zijn niet alleen belangrijk voor de legitimiteit van het beleid, maar ook voor 

het bewaren van de rust in tijden van spanning. Ze spelen hier ontegensprekelijk een politieke rol. Die rol 

kwam eerder al aan bod bij het hoofdstuk ‘informeel mijnen’, ‘de informele economie in Marokko’. Het kan 

verklaren waarom zandextractie zo laks wordt gecontroleerd. Herinner hierbij ook dat veel actoren 

afhankelijk zijn van het direct inkomen uit zandwinning of de indirecte activiteiten zoals het zandtransport 

en de informele constructiesector. Lokale bewindsvoerders hebben allerminst politiek belang bij een fel en 

kordaat optreden. 

 

 …the authorities had also become tolerant toward those who illegally constructed housing units, 
only to demolish these dwellings and arrest those who built them after the tensions eased in the 
street. It is clear that manipulating the activity of the informal economy becomes a means of 
erecting barriers to obstruct the convergence of people’s different struggles and interests and to fuel 
contradictions and conflicts among them (Zerwal, 2019). 

 

Dit komt ook overeen met de aangehaalde situatie in Asilah na 2011. Waar de autoriteiten zich bewust 

tolerant opstelden ten opzichte van informele constructies, en vele actoren daar hun kans schoon zagen 

om te beginnen mijnen en vervolgens bouwen (Greene, 2016; Khalid, persoonlijke communicatie, 2019).  

 

De politiek doorgedreven regionalisering van bevoegdheden is een andere factor die de vertraagde 

wetgeving helpt verklaren. De ministeries en administraties die bevoegd zijn voor bescherming van de 

kusten en regulering van de exploitatiesites behoren tot de meest gedecentraliseerde instanties (Ministerie 

Kenitra, persoonlijke communicatie, 2019; Nakhli, 2010). Dit was alleszins het excuus van de bevoegde 

minister toen hij er niet in slaagde om een lijst te publiceren van alle exploitatiesites en hun eigenaars: “De 

informatie dringt niet door vanuit de provincies” (O. Radi, persoonlijke communicatie, 2019). De 

geregionaliseerde instanties speelt in de kaart van de informele actoren. Want ook in het optreden tegen 
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overtreders werkten verscheidene besturen en regio’s elkaar tegen (Ministerie Kenitra, persoonlijke 

communicatie, 2019; Nakhli, 2010). Andere casussen van informeel mijnen toonden eerder aan hoe die 

regionalisering in wezen een traditionele manier is om de status quo te kunnen behouden, ook in Marokko. 

Het gaat dan om politieke, maar evengoed ook om economische belangen (Goeury & Deau, 2019; 

Verbrugge, 2015a). 

 

Economisch  

 
De vertragingen die het wetgevingsproces en de werking van de commissies de afgelopen jaren 

ondervonden zijn mede te wijten aan machtige bouwpromotoren of politici met bepaalde persoonlijke 

belangen in de Marokkaanse économie de rente.  
 
Met een verdere formalisering van de zandmarkt en constructiesector is niet iedereen gediend. De nieuwe 

belastingen op bouwwerven en zandextractie kregen veel tegenkanting te verduren. Bouwpromotoren in 

Marokko beschikken over een sterke lobby die hen in staat stelt om te onderhandelen met de politiek over 

bepaalde regels. De nieuwe belastingen en verplichte sluiting van diverse exploitatiesites hadden beiden 

hun impact op de zandprijs,  wat – zoals eerder vermeld – niet zonder gevolgen bleef voor de kostprijs van 

de infrastructuur. Een stijging van de kosten willen de bouw-actoren uiteraard het liefst vermijden (B. Dref, 

2014; Megdiche, 2013). Hun sterke bouwlobby biedt heel wat weerstand tegen de commissies die bezig 

zijn met de wetgeving en formalisering (Yabiladi, 2019). 

 

Bovendien is de zandproblematiek een schoolvoorbeeld van de Marokkaanse rente-economie. Met een 

exploitatievergunning valt veel geld te verdienen: “Certaines carrières de sable, marbre, gravier réalisent 
un gain de 200 000 DH par jour” (Yabiladi.com, 2013). De symboliek van zandwinning als onderdeel van de 

Marokkaanse rente-economie kwam erg naar voren in het verkiezingsprogramma van de PJD20 bij de 

nationale verkiezingen van 2011, een jaar vol spanningen. Zij beloofden te werken aan meer transparantie, 

onder andere door een lijst met vergunninghouders publiek te maken om enig cliëntelisme tegen te gaan. 

Ze wilden zo de rente-economie aanpakken. De uiteindelijk gepubliceerde lijst bleek een maat voor niets, 

geen significante namen stonden er op. Dat was te danken aan een krachtig lobby-apparaat (Le Matin, 

2011). Als reactie startte Radi (persoonlijke communicatie, 2019) een eigen onderzoek naar de 

zandexploitatiesites en hun eigenaars. Zijn lijst omvat verschillende namen van politici of bekende personen 

– o.a. de zus van Richard Branson – die allemaal persoonlijk eigenaar zijn van zand-exploitatiesites. Het 

toont de directe betrokkenheid van een elite die tegelijkertijd moet instaan voor de regel- en wetgeving 

(Brouksy, 2019). Eind 2014 ontdekten de autoriteiten liefst 19 ton zand op een persoonlijke site van een 

verkozen gemeenteraadslid in El Jadida (Eljadidasat.info, 2014). Zoals eerdere voorbeelden binnen de 

visserij of transportsector reeds aangaven is de drang naar verandering en nieuwe wetgeving binnen 

sectoren van de rente-economie miniem. En als ze er al is, niet bepaald oprecht: “L’économie de rente a la 
peau dure!” (Brouksy, 2019; Cherkaoui & Ben Ali, 2007; Puchot, 2020; Yabiladi.com, 2013). Het 

tegenwerken van vernieuwende wetgeving is één van de karakteristieke eigenschappen van de sectoren 

                                                
20 Een Marokkaanse politieke partij. Voluit Parti de la justice et du développement.  
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waarbinnen actoren trachten de persoonlijke rentes te behouden (Achy, 2013; Brouksy, 2019). Die 

weerspannige houding is duidelijk geïllustreerd in het wetgevingsproces van informeel zandmijnen. 

 

Een ander concreet voorbeeld van het belang van rent-seeking binnen de zandsector was de uitbesteding 

van een baggervergunning bij Asilah aan een Spaans bedrijf. Dat bleek in het nadeel van vele lokale 

pelleteurs, die hun licenties kwijtspeelden, en in het voordeel van de staat die op een korte termijn extra 

inkomsten kon halen uit de rente. Dat was niet toevallig in 1999, het jaar waarin Mohammed VI aantrad, 

zelf erg actief is in de allocatie en verdeling van rente doorheen zijn regeerperiode (Bank, 2004; Berrada, 

1999).  

 

Zoals Verbrugge (2015b) het al omschreef voor goudwinning kan ook informele zandwinning voor 

betrokkenen interessanter zijn dan legale, kapitaalsintensievere alternatieven. Verschillende kleinschalige 

activiteiten kunnen een nieuwe, flexibelere en misschien wel interessantere vorm van accumulation by 
dispossesion uitmaken (Chowdhury & Lahiri-Dutt, 2018). Dit geldt evengoed voor het zandmijnen. Bepaalde 

actoren hebben nu eenmaal meer te winnen bij het kapitaal-extensieve informele mijnen op toegankelijke 

duinen en stranden dan het kapitaal-intensievere baggeren of exploiteren van steengroeves. De 

instandhouding draait bijgevolg om een kapitalistische respons, zoals Verbrugge (2015b) het beschreef. Die 

vlieger gaat zeker op voor de stranden van Marokko.  
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Conclusie en discussie 
 

De stelling die Gavriletea (2017) eerder poneerde was dat zandwinning vooral voorkomt in landen met een 

gebrek aan ecologische sensibilisering of te weinig controlecapaciteiten. Ook uit de academische literatuur 

over het informeel mijnen blijkt een dominante visie die wijst op de zwakke staat als belangrijkste factor 

om de persistentie te verklaren. Uit de opgemaakte analyse, en de drie niveau’s, blijkt echter dat het 

Marokkaans verhaal en het antwoord op de gestelde onderzoeksvraag breder is dan dat. De assumptie dat 

het bestaan, de omvang en persistentie van informeel zandmijnen enkel te danken is aan een gebrek aan 

controlemiddelen en –mogelijkheden is foutief. Zoals Torres et al. (2017) reeds aanhaalden: zandwinning is 

complexer dan dat. Het verhaal kan niet verteld worden door enkel naar het derde niveau te kijken, maar 

de eerdere stelling van Gavriletea lijkt zich net daartoe te beperken. Enkel door de drie niveaus samen te 

leggen, bekomen we een antwoord.  

 

Op het eerste (het aanbod) en tweede (de vraag) niveau lijkt het zwak optreden van de Marokkaanse staat 

weldegelijk een cruciale rol te spelen in de praktijk van zandwinning. Weliswaar telkens vanuit een ander 

standpunt bekeken. Zoals blijkt uit de analyse hebben veel pelleteurs, of andere actoren op het eerste 

niveau, geen ander alternatief dan zandmijnen voor ogen. De persoonlijke verhalen van families uit Asilah 

die vanwege sociaaleconomische noodzaak moeten mijnen spreken boekdelen. De algemene teneur was 

duidelijk: slechts door armoede aan te pakken kan men ook excessief informeel zandmijnen vermijden. Hier 

speelt de staat een significante rol door haar onvermogen om voor alternatieve kansen te zorgen, in het 

onderwijs of op de arbeidsmarkt. Door het ondersteunen van diverse intiatieven die moeten wijzen op de 

waarde van het ecosysteem langs de kust proberen de overheden wel iets te veranderen. Maar, zoals 

meermaals vermeld, zolang er sociaaleconomisch geen antwoord komt, brengen deze acties weinig zoden 

aan de (zee)dijk.  

 

Ook op het tweede niveau speelt een zwak optreden van de administraties een grote rol. Het gebrek aan 

controle en monitoring van het werk van bouwpromotoren stelt hen in de mogelijkheid om gebruik te 

maken van de goedkopere en informele constructiemineralen. Ze hoeven maar weinig te vrezen. Daarnaast 

hebben de administraties met bepaalde nieuwe belastingen ook de bal volledig misgeslagen. De nieuwe 

wetgeving en taksen deden de vraag naar informeel zand eerder opdrijven dan ze te bestrijden. Toch is hier 

ook een grote rol weggelegd voor de machtige bouwpromotoren. Het is nog steeds hun streven naar winst 

dat hen doet kiezen voor goedkoper en informeel gewonnen zand. Of mede dankzij hun gelobby dat nieuwe 

intiatieven en het wetgevingsproces tegen vele vertragingen opkeken.  

 

Het is daarom nog niet gezegd dat het zwak optreden op niveau een en twee ook gelijk staat aan de staat 

als een zwakke actor. Is het van niet kunnen, of van niet willen? Eén onderzoeker bleef het onbegrijpelijk 

vinden: “Hoe kan het dat Marokko er wel in slaagt om te weten waar terreurverdachten zich elk moment 

van de dag bevinden, of drugshandel zo streng kan controleren, maar tegelijkertijd niet in de mogelijkheid 

is om trucks vol met informeel zand ’s nachts tegen te houden? Er valt, letterlijk, niet naast het transport of 

de achtergelaten zandputten te kijken, en toch kan het gewoonweg passeren” (Onderzoeker Universiteit 

Rabat, persoonlijke communicatie, september 2019).  
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Het traag wetgevingsproces en de inefficiënte controle waarvan sprake in het derde niveau vallen niet terug 

te brengen tot de beperkte middelen van de adminstraties. Daarvoor speelt een bepaalde nationale en 

lokale elite een te cruciale en betrokken rol door hun politieke en economische belangen bij zandwinning.  

De staat heeft er ook doelbewust voor gekozen om vergunningen af te nemen van lokale actoren (casus bij 

Asilah) en uit te besteden aan multinationals. Het heeft individuen die geen ander alternatief zagen tot de 

informele activiteit gedwonnen, en met de continuïteit van het informeel zandmijnen in de hand gewerkt. 

Terwijl er wereldwijd meer aandacht uitgaat naar de formalisering en erkenning van artisanale 

mijnactiviteit, lijkt Marokko dit op het vlak van bariet net terug te willen draaien door vergunningen uit te 

besteden aan buitenlandse spelers. Ook daar, bij Tafilalet en Figuig, gaat het de artisanale activiteit 

allerminst doen ophouden. Bovendien treft het beleid ook actief schuld door de onhandig gevormde 

nieuwe belastingen. Een taks op grondstoffen is niet per se slecht, maar wanneer deze door een gebrek aan 

opvolging ervoor zorgt dat de informele extractieactiviteit enorm stijgt, dan wordt het doel voorbij 

geschoten.  

 

Een veelgehoord argument bij de administraties was dat ze niet van kwade wil zijn, maar dat informele 

zandwinning simpelweg onmogelijk te controleren is. Net omwille van de uitgestrektheid van de 

Marokkaanse kust (D. Bouchra, persoonlijke communicatie, september 2019; Ministerie Kenitra, 

persoonlijke communicatie, 2019). Daar valt uiteraard iets voor te zeggen. De eigenschappen van het 

mineraal zand hebben duidelijk gemaakt dat eender wie wilt. kan exploiteren en dat de kusten en duinen 

bovendien de meest geliefde bronnen vormen. Toch is het belangrijk te herinneren dat liefst de helft van 

al het zand voor de constructiesector in Marokko van clandestiene afkomst is. Dat bepaalde operaties aan 

controle ontsnappen, is te begrijpen. Maar de omvang van deze activiteit in het algemeen is dat allerminst. 

Daar valt, zoals aangehaald door de onderzoeker, niet naast te kijken.  

 

Het is niet dat er de afgelopen jaren geen initatief tot verandering is geweest. In de preambule van de 

nieuwste wet rond de regulering van sites van zandexploitatie geeft het beleid ook grif toe dat controle in 

het verleden inefficiënt was, en dat verbetering nodig is (CESE, 2014). Dit voornemen werd ook opgevolgd, 

ondanks de vertraging, door diverse nieuwe wetgeving of Ministriële circulaires. Er was ook de oprichting 

van een police environmentalle (in 2017) en een police des carrières (in 2019). Alsook zijn er de initatieven 

om op te treden tegen het aandeel van de rente-economie en cliëntelisme, die zoals aangehaald 

ontegensprekelijk verbonden zijn met zandwinning. Het blijft een open vraagstuk hoe succesvol deze 

initatieven zullen zijn. Daarvoor is hun vorming vaak nog van te recente aard om een conclusie te kunnen 

opmaken. Eerste signalen toonden echter al het weinige optimisme aan over de ‘groene politie’ (Mostafa, 

persoonlijke communicatie, 2019).  

 

Ondanks de afwachtende houding over hoe deze nieuwe maatregelen zullen uitpakken, blijft het wel 

belangrijk en cruciaal om stil te staan bij wat deze verandering op het vlak van beleid en intiatieven teweeg 

heeft gebracht. Sinds de activiteit een eerste keer op de politieke agenda verscheen in 2002, is er vandaag 

nog nooit zoveel nationale aandacht en politieke daadkracht geweest. Een open vraag voor verder 

onderzoek is welke krachten die verandering teweeg hebben gebracht. Een eerste gedachte wijst alvast op 



 

 58 

het belang van COP22 in Marrakesh. In 2021 viert deze conferentie haar vijfjarig jubilieum. Het is afwachten 

wat er van het enthousiasme toen in de toekomst zal overblijven.  

 

Het overzicht van de informele zandactiviteit in Marokko, dat deze thesis kon samenbrengen, toont 

alleszins aan dat er nog veel werk is voor de actoren die de operaties willen aanpakken. Anderzijds laat het 

eveneens zien dat er veel ruimte is voor verdiepend onderzoek. Actuele officiële cijfers ontbreken, alsook 

algemene overzichten van waar het zandmijnen zich allemaal afspeelt.  

 

Ook met betrekking tot de context en achtergrond van de informele zandactiviteiten valt nog veel nieuwe 

informatie te rapen. Het abrupt afbreken van dit onderzoeksproject maakte het onmogelijk om 

bijvoorbeeld dieper in te gaan op de werkomstandigheden van les pelleteurs. Meer interviews met 

eigenaars van informele exploitatiesites hadden ongetwijfeld nog veel nieuwe informatie opgebracht.  

 

Duidelijk is dat de persistentie van informele zandwinning in Marokko niet enkel en alleen wordt gedreven 

door de immense vraag naar beton of het gebrek aan capaciteiten van de staat. Elk niveau van Peluso en 

Watts (2001) hun meerlagige analyse – de actoren, de patronen van accumulatie en controle en wetgeving 

– speelt een cruciale rol. Het gaat om de omstandigheden die actoren dwingen om te participeren, het 

neoliberale paradigma dat bouwpromotoren blijft voortstuwen in het creëren van winst en de 

beleidsactoren die uit eigen belang te laks controleren en reguleren op toegang en eigendom van de 

grondstoffen. 
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Bijlage 1. Lijst met geciteerde interviews.  
 
Indien toestemming en relevant wordt de naam meegegeven van de respondent. Daarnaast 
wordt de plaats van interview meegegeven en indien van toepassing de functie of het 
instituut waaruit de respondent sprak. Indien naam niet geweten mag zijn, of geen 
toestemming mag zijn, wordt verwezen met de functie.  
 
 Marokko 
 

N0 Naam respondent Plaats interview Functie/instituut 
respondent 

1 Mostafa Kenitra Klimaat associatie – 
Associaton Minarettes 
Kenitra 

2 rachid Tanger Gepensioneerd 
Architect 

3 Mary Ahmad Tanger Ruimtelijke planner 

4 Studenten architectuur Tanger Studenten 
architectuur 

5 Hay Ziaten Tanger Klimaat associatie 

6 Zelis Asilah Klimaat associatie 

7 Adnane Asilah Lid van associatie en 
middenveld Tanger 

8 Omar radi Rabat Onderzoeksjournalist 
en 
mensenrechtenactivist 

9 Kubu Asilah Hosteleigenaar bij 
Asilah 

10 Fomeje Asilah Jongerenassociatie  

11 Boer in Asilah Asilah Eén van de laatste 
boeren in en rond 
Asilah 

12 Ministère de L’Equipement 
(annex Kenitra) Anouar Syaka 

Kenitra Ministeriemedewerker 

13 Mme Dine Bouchra Kenitra Directeure regional de 
l’environnement – 
Annex Kenitra 

14 L’Agence Urbaine (Danni rajaa) Kenitra Ministeriemedewerker 



1 Onderzoeker Universiteit 
Rabat 

Kenitra Onderzoeker – 
Universiteit Rabat 

15 Oussama Abouass Rabat Oprichter ecologie.ma 

 
Via Skype  
 

N0 Naam respondent Plaats interview Functie/instituut 
respondent 

1 Vanessa Lamb / Onderzoekster rond 
zandwinning 

2 Aurora Torres / Onderzoekster rond 
zandwinning 

 
België  
 

N0 Naam respondent Plaats interview Functie/instituut 
respondent 

1 Vera Van Lancker België Onderzoekster rond 
zandwinning 

2 Nick Meynen België Auteur boek 
Frontlijnen 

 


