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Is deze infobrochure ook bij u in de bus gevallen? Dan 

woont u in alle waarschijnlijkheid in de nabijheid van 

het gebied waar binnenkort het grindwinningsproject 

Elerweerd uit de startblokken schiet. U heeft er dus 

belang bij nader kennis te maken met een project dat 

een initiatief is van Steengoed Projecten cvba en het 

Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw. Het 

voornaamste doel is het realiseren van beschermende 

maatregelen tegen schadelijke overstromingen en de 

ontwikkeling van topnatuur in het winterbed van de 

Maas. Zodoende zal dit project een belangrijke bijdra-

ge leveren aan de verdere uitbouw van het RivierPark 

Maasvallei. Het project voorziet tevens compenserende 

maatregelen voor de landbouwsector, zoals een irriga-

tieproject. 



Concreet krijgt 163 ha Maasuiterwaard in het winter-
bed van de Maas, op grondgebied van Dilsen-Stokkem 
en Maaseik, een nieuw verlaagd reliëf en wordt het 
natuurgebied. De gehele vallei tussen de winterdijken 
- het zogenaamde winterbed - loopt bij hoogwater 
regelmatig onder water. Het grootste gedeelte van de 
uiterwaard komt op termijn meer dan 3 meter lager te 
liggen dan vandaag en de buitenrand zal heel zacht 
aflopen naar de Maas. Dat laat toe dat de diep inge-
sneden Maas vaker dan nu het geval is het gebied zal 
binnenstromen. Op die manier kan er zich specifieke 
dynamische riviernatuur ontwikkelen. 

Elerweerd, project van groot 
maatschappelijk belang

De waterstroom van de rivier krijgt 
ook beduidend meer ruimte zodat 
de hoogste waterstanden worden 
afgevlakt. Hierdoor verkleint de 
kans op schadelijke overstromin-
gen buiten het winterbed.



Grensoverschrijdend  
riviernatuurlandschap

Naast de prioritaire doelstellingen natuurontwikkeling en rivier- 
veiligheid realiseert het project ook een meerwaarde voor land-
schap, toerisme en recreatief medegebruik. Na de werken ontstaat 
een aaneengesloten, grensoverschrijdend riviernatuurlandschap 
van meer dan 700 ha aan weerszijden van de Grensmaas.  
Elerweerd sluit immers aan op de bijna afgewerkte Vlaamse 
natuurgebieden Bichterweert en Kogge Greend en op de locaties 
Koeweide, Visserweert en Grevenbicht van het project Grensmaas 
in Nederland.

Voor de landbouw worden flankerende maatregelen genomen 
zoals een irrigatienetwerk.

Procedure
De te doorlopen procedures om te kunnen 
starten met de werkzaamheden:

05-10-2012 Goedkeuring PGC

19-07-2013 Goedkeuring Vlaamse regering

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Milieuvergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Start grindwinningswerken

Project-milieueffectenrapport 
(project-MER)

Oprichting comité dat controle 
uitvoert op de werken en 
afwerking

hier zijn we nu

De werken starten ten vroegste eind 2014
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Steengoed Projecten, dat alle vallei-
grindbedrijven uit Dilsen-Stokkem, 
Maaseik en Kinrooi groepeert, neemt 
de volledige verantwoordelijkheid voor 
project Elerweerd op technisch en 
financieel vlak.

Omdat het project een belangrijke 
bijdrage levert aan de uitbouw van het 
RivierPark Maasvallei is de opdracht-
houder van dit strategisch project, 

met name het Regionaal Landschap 
Kempen en Maasland vzw, mede-  
initiatiefnemer. 

Tijdens de aanlegfase zal het bui-
tendijkse projectgebied gefaseerd in 
eigendom en beheer komen van de 
terreinbeherende vereniging Natuur-
punt vzw. Die heeft ook het aangren-
zende gebied Bichterweert in eigen-
dom en beheer.

Initiatiefnemers Vlaamse regering  
zet licht op groen
Op 5 oktober 2012 keurde het projectgrindwinnings- 
comité (PGC) het voorstel tot grindwinning in dit 
gebied goed. De Vlaamse regering op haar beurt zette 
het licht op groen op 19 juli 2013. Om de actuele 
bestemming van het gebied om te zetten naar ont- 
ginningsgebied met nabestemming natuurontwik-
keling is de overheid gestart met de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Steengoed Projecten 
bestudeert nu de milieueffecten van de ingreep via 
een project-MER. Beide procedures verlopen via wette-
lijke regels en voorzien een inspraakmoment. Zodra dit 
traject is doorlopen kunnen de vergunningen worden 
aangevraagd. Vanaf dat moment kan de aanlegfase van 
project Elerweerd van start gaan. Eens de vergunnin-
gen bekomen zijn, kan de uitvoering starten.



Gefaseerde werken

De eerste fase vangt aan met de aanleg 
van een tijdelijke werkdijk en een oever- 
verbreding langsheen de Elerweerd. 
Enkel waar nodig zal met kipwagens 
worden gewerkt. Vervolgens zal een 
stille, elektrische baggermolen worden 
ingezet voor de ontginning. 

De ontgonnen delfstoffen worden via 
een transportband naar een bewer-
kingsinstallatie gebracht. Deze is 
voorzien in een zone van een zestal 
ha ten westen van de Meerheuvel. De 
transportband gaat onder de winterdijk 
door zodat het recreatief verkeer op de 
dijk niet wordt gehinderd. De graafwer-
ken worden zodanig gecoördineerd 
dat enkel een compacte werf door het 
gebied zijn weg baant.

De ontsluiting van het project gebeurt 
via een nieuwe weg die op een veilige 
wijze wordt aangesloten op de ovonde 
van de N78 ten zuiden van Elen dorp. 
Om de vastgelegde herinrichting te 
kunnen realiseren, zal het benodigde 
vulzand met een zandzuiger van de 
Meerheuvel naar de Elerweerd worden 
gepompt. 

Landbouwers kunnen de zone ten 
noorden van de werken verder blijven 
gebruiken, terwijl ten zuiden het 
nieuwe natuurgebied zich reeds kan 
ontrollen. Tevens wordt in de binnen- 
dijkzone een irrigatieproject aangelegd 
waardoor de lokale landbouwers hun  
teelten kunnen optimaliseren.

Project Elerweerd  
en de omgeving

Om tot het gewenste eindbeeld te komen, is een 
omvangrijk grondverzet nodig. Naast het graafwerk 
en de grondverplaatsingen zal binnen de buitendijkse 
Elerweerd ook bewerking en afvoer van de delfstof 
gebeuren. De uitvoering van het project wordt ge-
spreid over 15 à 20 jaar. Alleen op deze manier kan het 
gewonnen grind op een zinvolle en duurzame manier 
op de markt gebracht worden. Tijdens de verschillende 
fases worden alle voorzorgen genomen om overlast tot 
een minimum te beperken.
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Toeristische beleving

Hoewel de aanlegfase als een 
ontginningslandschap zal worden 
ervaren door de passant, wordt de 
beleving versterkt zodat de toeristische 
aantrekking van het Maasland niet ver-
stoord wordt. Zo wordt er een tijdelijk 
wandelpad aangelegd, de doorgang 
op belangrijke fietsroutes doorlopend 
opengehouden en worden educatieve 
borden met informatie over natuur- en 
landschapsontwikkeling en grindont-
ginning voorzien op de rustplaatsen.



Steengoed Projecten cvba
Maasstraat 82 bus 2, 3640 Kinrooi 
Tel.: + 32 89 56 08 08
E-mail: info@grindteam.be 
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Regionaal Landschap Kempen  
en Maasland vzw
Winterslagstraat 87, 3600 Genk
Tel.: + 32 89 65 56 65
E-mail: info@rlkm.be
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