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Zachte recreatie dankzij beveiliging tegen
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ELEN/MAASEIK - De inwoners van Maaseik en
Elen kunnen eind september de projectplannen voor
het grindgebied Elerweerd aan de Maas raadplegen.
De initiatiefnemers willen in 2014 de
grindontginning koppelen aan bescherming tegen
hoogwater. Dat opent ook perspectieven voor
recreatie.
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De inwoners van Maaseik en Dilsen-Stokkem
kunnen vanaf eind september het project Elerweerd r
raadplegen. Het ambitieuze project moet
overstromingen van de Maas voorkomen en de
grindwinning, dat deel uitmaakt van dit project, opent mogelijkheden voor de ontwikkeling van een
ruim natuurgebied. Dat gebied gaat mee vorm geven aan het RivierPark Maasvallei dat door het
Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) samen met de Maaslandse gemeente en vele
andere partners wordt uitgebouwd.

Daarnaast biedt het park ook vele mogelijkheden voor verschillende vormen van zachte recreatie.
Dit project is complementair met de werken in het kader van de hoogwaterbeveiliging. Nv De
Scheepvaart voert deze werken momenteel al uit. Met deze bekendmaking is het eerste stap van het
plan-milieueffectenrapport (plan-mer) gezet. De uitvoering van de werken starten ten vroegste in
2014.
Het project Elerweerd betrekt 160 hectare in de Maasbocht van Elen en telt twee belangrijke
maatschappelijke doelen. De verbreding van de riviergeul moet het Maasland beter beschermen
tegen wateroverlast. De geplande oeververbreding is ook ideaal voor de ecologische ontwikkeling
en betekent een verrijking voor de inwoners van het Maasland. Het gebied moet uitgroeien tot een
Mekka voor rustzoekers, vissers, wandelaars en fietsers. Vandaag is het merendeel nog steeds
ingekleurd als landbouwgebied. Na de ontginning krijgt Elerweerd, dat volledig in het winterbed
van de Maas ligt, een herbestemming als hoogwaardig natuurgebied met recreatief medegebruik.
Het draaiboek voor geplande onderzoeken, waaronder de gevolgen voor het milieu (het zogenaamde
plan-mer), is af en de inwoners kunnen alle info vanaf eind september raadplegen en eventuele
opmerkingen formuleren. Daarna volgen de adviezen van gespecialiseerde organisaties en wanneer
het plan voltooid wordt kan het Projectgrindwinningscomité (PGC), waarin grindbedrijven, natuuren landbouwsector, grindgemeenten en de provincie zetelen, hun projectvoorstel voorleggen aan de
Vlaamse regering die deze dan, na enkele openbare onderzoeken, moet goedkeuren.
Elerweerd geldt als het voorbeelddossier voor de toekomstige projectmatige grindwinning.
Initiatiefnemers, Steengoed Projecten en het RLKM, hopen het project op te starten in 2014. Tot die
tijd communiceren zij n zo duidelijk en transparant mogelijk met alle betrokkenen.
Phillip Pergens

