20 MILJOEN TON ZAND EN GRIND IN LANDBOUWGEBIED AAN MAAS ·IN ELEN

Elerweert in .beeld als ·grindgebied

DILSEN-STOKKEM/MAASEIK
De grindsector heeft plannen om langs de Maas in Elen en Heppeneert een groot gebied af te graven. De landbouwers uit de
buurt zijn daarover ingelicht op een infovergadering. Het zou de
bedoeling zijn het gebied EIerweert, tussen Elen en Heppeneert,
te ontgrinden. In het gebied zit naar schatting 20 miljoen ton
ontginbaar grind en zand in de bodem. Volgens de grindsector
zitten de plannen nog jn een premature fase.
Het projectgebied EIerweert, tussen bedevaartsoord Heppeneert en Elell, is een
van de gebieden die de grindsector op het
oog heeft om af te graven. De 20 miljoen
ton zand en grind in EIerweert zou vanaf
2014 ontgonnen kunnen worden. Voor
het zover is, moet een nog op te richten
projectcomité zich eerst'uitspreken over
de plannen.

gemiddelde van 200 werkdagen per jaar,
-komt dat neer op een dagelijkse ontgrindingvan 10.000 ton. Om die hoeveelheid
af te voeren, zou er in de buurt van de
nabijgelegen grindplassen MeerheuvelBichterweert een nieuwe ontsluitingsweg
komen, richting Rijksweg. In het gebied
bevinden zich twee woningen. Of die
zouden moeten verdwijnen als het tot
een ontgrinding komt, is niet duidelijk.

Weg
Landbouwers
Alser een akkoord komt, zou de afgraving
in Elen over een periode van tien jaar wor- De landbouwers uit de omgeving zijn al
den gespreid, van 2014 tot 2023. Met een geïnformes:rd over de plannen. Het pro-

jectgebied is nu nog waardevol landbouwgebied. Moest het tot een ontgrinding komen, verliezen de boeren hun grond. Toch
is men in landbouwkringen voorzichtig
positie( "De gronden die we in het gebied
verliezen, worden elders gecompenseerd of
worden vergoed. We worden er uiteraard
niet beter van, maar bet beeft geen zin
om je been stijf te houden. Uiteindelijk
word je dan botweg onteigend en blijf je
bekaaid achter."

Grindboeren hebben nog
andere locaties op het oog
Buiten EIerweert en Heppeneert kunnen er nog andere
gebieden in aanmerking komen voor projectmatige ontginning. 'We hebben nog drie of vier andere locaties. Het is
dus nog zeer voorwaardelijk om EIerweert als grindgebied
aan te duiden", zegt Franck Uebens, algemeen directeur
van het consortium Steengoed, dat zeven baggerbedrijven
overkoepe~.

Heppeneert
Het geb.ied· Elerweert is nietllet enige
projectgebied. Ook de winterbedding
voor de Maasdijk in Heppeneert staat
op het lijstje van de grindsector. Daar
zou de winterbedding twee meter worden
verláagd om de Maas meer ruimte te

geven bij overstromingen. De grond die
daar vrijkomt, zou dan kunnen worden
gebruikt voor de opvulling van de gaten
in het projectgebied Elerweerl.
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Steengoed zoekt nieuwe grindgebieden in de winterbedding
van de Maas. locaties die passen in het project 'levende
Grensmaas'. Net zoals in Nederland (Grensmaasproject)
wordt grindwinning in Vlaanderen voortaan gekoppeld
aan projecten van groot maatschappelijk belang zoals
natuurontwikkeling en beSGherming tegen overstromingen.
Oe grindboeren mogen alleen aan de slag als er unanimiteit
is in het projectgrindwinningscomité. In dat comité zetelen
vertegenwoordigers van de grindsector, maar ook natuurverenigingen, gemeenten, provincie en de Boerenbond.
Steengoed tast nu bij al die partijen af welke projecten een
kans maken. Tegen begin december weten we welk project
wordt ingediend.
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