JOKE
SCHAUVLI EG E
garandeert
toekomst van
grindwinning

Minister van Leefmilieu
Joke Schauvliege bracht
woensdag een werkbezoek aan de grind sector
in het Maasland. Ze sprak
daar haar steun uit voor
toekomstige grindwinningen. In de marge van het
bezoek werd duidelijk dat
de Damiaan, een hoeve
in het nieuwe grindwinningsgebied EIerweert,
niet moet verdwijnen.
Ten vroegste tegen 2014
wordt daar begonnen
met de ontgrinding.
Joke Schauvliege had het woensdagmiddag duidelijk naar haar zin in
Kinrooi. Met een glaasje in de hand
leidden de baggeraars haar rond op
de grindplassen in Kinrooi. Vooral
met de nadruk op de reconversie van
de gebieden dan, want de klassieke
grindontwinning loopt hier, net w als
op andere plaatsen langs de Maas
trouwcn~ tcn einde.
"In 2005 liep het grinddecreet af,
maal' nu tilykt dat we grind moeten
invoeren uil het buitenland", zegt
Schauvliegc. "Dat isduurendaarom
moeten weer voor zorgen dat we ook
in eigen streek grind kunnen blijven
ontginnen.,. Daarmee garandeert
Schauvliege rechtstreeks de toekomstige grindontgilUlingen. Projecten
die zij trouwens finaal moet goed~
keuren in de Vlaamse regering.

aanvraag in om het gebied Elenveert
(in Elen bij Dilsen-Stokkem, red.) te
ontgrinden. Naar alle waarschijn ~
lijkheid zal die aanvraag ook goedgekeurd worden, want binnen het
projectgrindwinningscomité zijn alle
actoren, onder wie ook de boeren
en natuurverenigingen, het nu eens
over Elerweert. Het is meteen het
eerste gebied dat volgens het nieuwe
EIerweert
grinddecreet zal worden ontgonnen.
Met die garantie op zak ging de De sector moet nu kunnen bewijzen
grindsector op zoek naar nieuwe dat aan elkeontginning een duidelijk
ontginningsgebieden. Twee weken project vast hangt. Opeen willekeugeleden diende de grindbedrijven een rige plek en zonder einddoel ergens
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grind uit de bodem halen, kan dus ontgonnen. Daarna wordt de aarde
niet meer.
opnieuw terug gestort. Daardoor
zuUen er ook geen grote waterplasGeen plassen
sen ontstaan, zoals dat vroeger het
De grindwinning in EIerweert wordt geval was.
daarom gekoppeld aan de Maas- Deenige struikelblokken zijn de twee
werken voor het project 'Levende huizen die in het gebied liggen. Het
Grensmaas'. Om de Maas meer gaat om de Damiaan, een historische
ruimte te geven en overstromingen vissershcl'berg, en de Krauw. "De
elders te voorkomen, wordt de ri- Damiaan kan zeker blijven"J zegt
vier ter hoogte van Elen verbreed. Franek Uebens van het grindconTegelijkertijd zal ook het overstro- sortiunl Steengoed. "Over'deKrauw
mingsgebied worden verlaagd. De is cr nog geen beslissing genomen,
toplaag zal worden verwijderd,
TImmie VAN DIEPEN
waarna de grind eronder kan worden
H

