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Steengoed Projecten, de overkoepeling van alle grindwinningsbedrijven in de Maasvallei, is gestart met de bouw van een nieuw kantoor. De investering gebeurt
in Dilsen-Stokkem, waar Steengoed weldra het grootschalige ontginningsproject Elerweerd zal opstarten. Volgens een recente studie van UHasselt zal
Elerweerd een belangrijke maatschappelijke return opleveren voor mens, milieu en economie.
Het nieuwe kantoorgebouw van Steengoed Projecten vergt een investering van 600.000 euro. Het pand met een grondoppervlakte van 400 m² werd ontworpen door door
architectenbureau Studio Segers uit Maaseik en wordt gebouwd door bouwbedrijf Willy Naessens. Kenmerkend is dat het gebouw bijna-energieneutraal (BEN) zal zijn. Om
aan deze norm (die vanaf 2021 verplicht wordt) te voldoen, zal de energie voor het kantoor worden opgewekt door een drijvend zonnepanelenpark op de Meerheuvelplas.
“We installeren bovendien een geautomatiseerd verwarmings- en verlichtingssysteem en zorgen voor hemelwaterrecuperatie”, zegt Frank Liebens, directeur van
Steengoed Projecten.
“Goeie zaak”
De eerste spadesteek gebeurde vrijdag in aanwezigheid van Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Lydia Peeters. Die gaf aan dat Steengoed Projecten in de
laatste fase zit voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor het ontginningsproject Elerweerd. Hierbij zullen langs de Maas 170 hectare grind en 64 hectare
vulzand worden ontgonnen. De impact van deze soort projecten werd zopas bestudeerd door de UHasselt in opdracht van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland
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(RLKM). “Op basis van de ontginningen en de herbestemmingen die al gebeurd zijn, is de conclusie is dat Elerweerd een
goede zaak zal zijn voor mens, milieu en economie”, aldus Frank Liebens. “De maatschappelijke baten maken deel uit van een
veelzijdige heropleving en verhoogde veiligheid van de regio. Vooral het toerisme en de bescherming tegen overstromingen
zullen er wel bij varen, maar ook de biodiversiteit, tewerkstelling en educatie delen in de winst.”
Om dit alles te bewerkstellingen komt er voor Elerweerd een
nieuwe bewerkingsinstallatie (goed voor gemiddeld 1,5 miljoen
ton grind en zand per jaar), een nieuwe ontsluitingsweg met
verhoogde bermen en een irrigatienetwerk van 7 km als
ﬂankerende maatregel voor het verlies van landbouwareaal.
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