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Beste buurtbewoner

De opstart van de Elerweerd komt nu echt dichtbij. 

Graag brengen we je op de hoogte van de stand van 

zaken in deze nieuwsbrief: voor wie er graag het fijne 

van wil weten. 

Het project Boyen-Veurzen, in uitvoering sinds 2016, 
heeft de start van het project Elerweerd met enkele 
jaren vertraagd. Steengoed heeft nu de eindspurt 
ingezet voor de opstart van Elerweerd door het indienen 
van de vergunningsaanvraag. Nadat de grindontginning 
in Boyen-Veurzen afgerond wordt in december 2019, 
start de eerste grindontgraving in de Elerweerd 
aansluitend in januari 2020. De vergunning hopen we 
eind 2018 op zak te hebben. 

Kortom: we zijn vertrokken.

Zo staat Elerweerd ervoor



Wat merk jij van de werken?

We kunnen je al meteen geruststellen: er komt zeker niet meer 
vrachtverkeer jouw kant op dan sinds 2016. Wat is dan wel het 
verschil? Nu wordt onverwerkt grind afgevoerd naar verwerkings-
installaties in Maasmechelen. Op 19 maart 2018 werd de bestemmings-
wijziging goedgekeurd, waardoor een bewerkingsinstallatie ter 
plaatse kan worden gebouwd. Zodra deze in werking is, zal grind 
en zand in verschillende maten rechtstreeks naar de eindklant 
vertrekken. Niet méér, maar anders dus.

In de loop van 2019 starten we met de bouw van de grindverwerkings
installatie rechts van het depot (verwachte bouwduur: 18 maanden).

Kom mee op werkbezoek  
op 23 augustus!
Benieuwd hoe de nieuwe installaties eruit gaan 
zien en wat je daarvan gaat merken? Kom met ons 
mee op werkbezoek bij een bewerkingsinstallatie 
in Maasmechelen. Het werkbezoek vindt plaats op 
donderdag 23 augustus van 10 u tot 12 u.  
We vertrekken met de bus aan het Rooselaerspad 19 
in Dilsen-Stokkem. 

Interesse? 
Meld je dan aan via w.truyen@grindteam.be  
of 089 56 08 08 voor maandag 20 augustus. 

Minderhindermaatregelen
Van zodra de installaties operationeel zijn, beogen we een gemiddeld productie
niveau van ongeveer 1,5 miljoen ton per jaar. 
Hoe verwachten we dat te doen met zo min mogelijk hinder voor de buurt?  
We namen al heel wat maatregelen:
✓ voeding groot depot met kleiner formaat stenen (nu tot 200 mm,  

nadien tot 45 mm)

✓ zeef en breker reeds bij aanvang akoestisch geïsoleerd

✓ akoestische isolatie van andere geluidsbronnen

✓ belading via geluidsarme tunnelbanden

✓ ontsluitingsweg met een S-bocht waardoor het geluid wordt verspreid

✓ geluidsbermen aan beide zijden van de ontsluitingsweg

✓ regelmatige geluidsmetingen aan de dichtstbijzijnde woningen

Tijdens dit alles worden het geluid, de veiligheid en diverse andere milieu- 
aspecten regelmatig opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. Ook de overheid 
kijkt mee om er zeker van te zijn dat de project uitvoering volgens de afspraken 
verloopt. 
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Infomarkt 
Elerweerd na de zomer 
Welkom buren!
Hopelijk hebben we je met deze nieuwsbrief al goed 
geïnformeerd. Graag gaan we nog dieper op deze onder-
werpen in tijdens de infomarkt voor buurtbewoners. 
Deze wordt begin september gepland. Houd voor de 
exacte datum en locatie van de infomarkt de communicatie 
van je gemeentebestuur in de gaten. Meer informatie 
vind je ook op onze website steengoed.be. 
Na deze bijeenkomst is er nog inspraak mogelijk voor 
de vergunning. 

Graag tot dan!

Nog vragen?

Voor onze buren staat de deur steeds 
open! Neem gerust rechtstreeks 
contact op of kom langs tijdens vaste 
infomomenten zoals onze infoavond 
voor buren, en volg het laatste nieuws 
op onze website of via deze nieuws-
brief. Zo kunnen we kort op de bal 
spelen wanneer er zich een probleem 
zou voordoen. 

Wij verhuizen!

Voor ons nieuwe kantoor werd een aparte vergunning aangevraagd zodat we 
dit najaar kunnen starten met de bouwwerken. 

In september 2018 nemen we alvast onze intrek in een tijdelijke bureauruimte 
aan het Rooselaerspad 19 in DilsenStokkem. Van hieruit worden alle werk-
zaamheden aangestuurd. 

TIP: Op deze locatie kan je terecht met al je vragen.



Steengoed Projecten cvba
Maasstraat 82 bus 2, 3640 Kinrooi 
Tel.: + 32 89 56 08 08
E-mail: info@grindteam.be 
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Strategisch project vallei 
Winterslagstraat 87, 3600 Genk
Tel.: + 32 89 65 56 65
E-mail: info@rlkm.be V.
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