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Beste lezer

Met trots stel ik u 
onze allereerste 
nieuwsbrief voor. 
Misschien is het 
wel uw eerste 
kennismaking 

met Steengoed Projecten? In deze nieuws-
brief kan u alvast Steengoed Projecten én de 
grindsector in Limburg leren kennen. 
Sinds midden vorige eeuw wordt in Limburg 
op grote schaal grind gewonnen. Soms met 
onvoldoende aandacht voor de gevolgen 
ervan. Maar de tijden zijn gelukkig veranderd. 
Intussen is iedereen het erover eens dat de 
grindontginning niet ten koste mag gaan 
van de natuur, de landbouw of de leefbaar-
heid van de omgeving. Een haalbare kaart? 
Steengoed Projecten is ervan overtuigd dat 
het kan. Meer nog: dankzij een doordachte, 
toekomstgerichte aanpak willen we op elk 
vlak meerwaarde creëren. We kiezen er ook 
resoluut voor om open en transparant te 
communiceren. Zo houden wij u via onze 
nieuwsbrieven op de hoogte van alle ‘Grinfo’ 
in de Maasvallei. Neem zeker ook regelmatig 
een kijkje op onze nieuwe website, 
www.steengoed.be! 

Ik wens u veel leesplezier. 

Franck Liebens

Directeur

VOORWOORD



Wie is steengoed Projecten?

Steengoed Projecten groepeert alle vallei-
grinderijen uit Dilsen-Stokkem, Maaseik, 
Kinrooi, Maasmechelen en Lanaken. Met de 
ontginning van grind in de Maasvallei, creë-
ren wij via onze projecten ook meerwaarde 
op het vlak van natuur, landbouw, recreatie 
en toerisme. Zodat iedereen wint met grind! 

Herenakkoord met milieubewe-
ging.

Nog voor het grinddecreet werd aangepast, 
sloten de ontgrinders een herenakkoord met 
de milieusector. In mei 2008 spraken zij af 
dat in de toekomst enkel nog projectmatig 
grind kan worden gewonnen. Dit voorak-
koord bleek de voorbode voor de aanpas-
sing van het grinddecreet. De milieubewe-
ging kreeg garanties van de grindsector 
dat nieuwe grindwinning rechtstreeks of 
onrechtstreeks ook natuur en landschap ten 
goede komt. Dankzij de economische meer-
waarde die de grindwinning creëert, is het 
namelijk mogelijk om de ecologische waarde 
van een gebied aanzienlijk te verhogen. Met 
het geld van de grindwinning konden in het 
verleden reeds schitterende natuurgebieden 
gecreëerd worden. De gemaakte afspraken 
kregen defi nitief vorm in het aangepaste 
grinddecreet.
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We worden er allemaal 
beter van

Het decreet is duidelijk. 
Grindwinning kan voortaan 
alleen nog in drie gevallen. Bij 
het winnen van kwartszand en 
bij het bouwen van grote in-
frastructuurwerken komt vaak 
grind bloot te liggen. Het zou 
zonde zijn dit onbenut te laten. 
Een derde mogelijkheid is als 
de grindwinning het algemene 
maatschappelijke belang 
dient. Hier wil Steengoed 
Projecten een voortrekkersrol 
vervullen. 

Op 3 april 2009 keurde de Vlaamse regering het aangepaste grinddecreet goed. Dankzij dit decreet 
kan in de toekomst nog Limburgs vallei- en berggrind worden gewonnen. Maar dan wel tegen 
strenge voorwaarden. Een projectgrindwinningscomité verzamelt de vertegenwoordigers van alle 
belanghebbende partijen. Zij zien erop toe dat alles correct verloopt.

Welke projectvoorstellen komen in aanmerking?

Eensgezind voor meer 
toekomst

Het projectgrindwinnings-
comité moet elk voorstel 
unaniem goedkeuren. Zo 
zijn we er zeker van dat elk 
nieuw project een zo breed 
mogelijk draagvlak heeft. En 
dat is een goede zaak voor het 
Maasland! Want Steengoed 
Projecten staat voor open 
overleg, maximale dialoog en 
fantastische resultaten. Op die 
manier dragen we bovendien, 
letterlijk en fi guurlijk, ons 
steentje bij tot de verdere 
ontwikkeling van Limburg als 
groene, bloeiende en toe-
komstgerichte provincie. 

Het projectgrindwin-
ningscomité

Samen met de vertegenwoor-
digers van de grindgemeen-
ten, de provincie Limburg, 
de landbouwsector, de 
milieubeweging en de dienst 
natuurlijke rijkdommen, maakt 
de grindsector werk van 
projecten met kansen voor 
natuurontwikkeling, recre-
atie, toerisme en landbouw. 
Het projectgrindwinningsco-
mité staat er borg voor dat 
deze projecten op termijn 
meerwaarden creëren die de 
tijdelijke ontginningswerk-
zaamheden en de ingreep in 
het landschap ruimschoots en 
duurzaam compenseren.
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Proefboringen in de Maasvallei

Wij stemmen onze activiteiten niet alleen af 
op de plannen van andere organisaties, maar 
dienen ook zelf projectvoorstellen in. Daarom 
voeren we waar nodig extra proefboringen uit. 
Zo brengen we de grindlagen gedetailleerd 
in kaart en selecteren we alvast geschikte 
gebieden voor projectgrindwinning. 

dekgrond

grind en grof zand 

fi jn zand

Dit boorprofi el toont de opeenvolging 
van bodemlagen in de Maasvallei



Steengoed engageert zich ook voor de sport in de Maasvallei. We kiezen daarbij voor Noliko 
Maaseik en hopen zo een grotere naambekendheid te verkrijgen. De keuze voor de volleybal-
club ligt voor de hand. Noliko Maaseik is ontegensprekelijk dé topclub in de streek. Bovendien 
draagt Steengoed met de steun aan de sportvereniging ook onrechtstreeks bij tot de bloei en 
de promotie van de regio, een van onze basisdoelstellingen. Zodat niet alleen Noliko Maaseik, 
maar heel het Maasland wint met grind!

Steengoed sponsort Noliko Maaseik
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Beter een goede buur, dan 
een ontevreden boer

Concreet betekent dit dat we in alle omstan-
digheden rekening houden met de landbouw-
waarde van het gebied. Projecten die de 
lokale land- en tuinbouwers minimale schade 
berokkenen, krijgen dan ook de voorkeur. 
Ook mag de uitvoering van een project de 
betrokken boeren niet hinderen. Is er toch 
sprake van een negatieve impact, dan staat 
Steengoed Projecten borg voor een eerlijke 
vergoeding. 

De Boerenbond is van start tot 
fi nish betrokken bij elk nieuw project.

Steengoed Projecten zal bovendien mee stre-
ven naar een agrarische nabestemming. De 
landbouwsector is van meet af aan betrokken 
bij elk nieuw project. Een opvolgingscommis-
sie zal waken over de kwaliteit van de herin-
richting. Overleg en samenwerking van start 
tot fi nish: het charter van goed nabuurschap 
verzet de bakens en wijst de weg naar een 
nieuwe, op wederzijds respect gebaseerde 
relatie tussen grindsector en landbouw. 

Overeenkomst met de Boerenbond.

vlnr: Franck Liebens en Luc Severijns (Steengoed Projecten); 
Piet Vanthemsche en Jef Maesen (Boerenbond).

Op 7 september 2010 ondertekenden Belbag en de Boerenbond een ‘Charter van goed nabuur-
schap’. Deze overeenkomst verzoent de belangen van de grindsector met die van de land- en 
tuinbouwsector. Steengoed Projecten onderschrijft dit charter en doet er alles aan om de gevolgen 
van de grindwinning voor de betrokken landbouwers tot een minimum te beperken.



IN DE KIJKER: 
Windmolen De Hoop 

Een van de vennoten van Steengoed Projec-
ten steunt al verschillende jaren de herop-
bouw van de prachtige windmolen De Hoop 
in Elen. Ook al is de renovatie inmiddels 
afgerond, toch blijven wij dit project meefi -
nancieren. In de toekomst voorzien wij in de 
windmolen een permanent infopunt voor de 
projecten van Steengoed. 



Meer weten?
Surf dan naar 
www.steengoed.be

Onze splinternieuwe website staat nu 

online! Hier vindt u alles over onze 

projecten en aanpak, over grind en 

grindwinning, over het verleden en de 

toekomst. Daarnaast leest u op onze 

website ook het allerlaatste nieuws en 

ontdekt u de interessantste weetjes, 

cijfers en links. Surf dus gezwind, 

voor alles over grind, naar 

www.steengoed.be.   
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