
Beste omwonende(n)

De dagen worden korter, maar het werk op de Elerweerd-
werf ligt niet stil. De metalen structuur van de installatie 
is inmiddels voltooid. Volgende stap? Het opleggen 
van de transportbanden en de elektrische aansluiting. 
De diepknijper wordt intussen in grote onderdelen 
aangevoerd en later in de uitgegraven waterplas 
gemonteerd, zoals je op de foto rechts kan zien. 
Hiermee zullen we nog tot februari 2020 bezig zijn. 

Op de voorgrond: archeologisch onderzoek, rechts: instortbunker om de transportband te voeden, in het midden: waterplas voor de montage van de diepknijper.
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Om ervoor te zorgen dat jullie van al die werkzaamheden zo min mogelijk last hebben, wordt naar 
aanleiding van overleg met een aantal omwonenden een extra geluidswal aangelegd. Dankzij 
welgekozen beplanting zal dit element ook nog eens een mooi uitzicht krijgen!

PLANNING WERKZAAMHEDEN nov. ‘19 dec. ‘19 jan. ‘20 feb. ‘20 mrt. ‘20 apr. ‘20 mei ‘20 jun. ‘20

Bouw diepknijper

Afwerken installatie

Start productie met diepknijper

Start verwerking met installatie

Aanleg extra geluidswal

NIEUWE 
INSTALLATIE 

GRINDDEPOT

BEPLANTING 

EXTRA GELUIDSWAL



KOM OOK EENS KIJKEN!
Heb jij ons uitzichtpunt al bezocht? Goed om weten 
is dat er hier op korte termijn enkele aanpassingen 
aan zullen gebeuren. De berm wordt verlengd en er 
komt een aparte ingang waarlangs het uitzichtpunt 
altijd bereikbaar is, ook buiten de werkuren en tijdens 
het weekend! 

Voor verenigingen en grotere groepen kan ook 
een bedrijfsbezoek op maat worden gepland. 
Interesse? Neem contact op via info@grindteam.be 
of 089 56 08 08.
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WERFTRANSPORT DOOR DORPSKERN ELEN
Rond de Meerheuvel werd (naast de transportband) een brede werfweg voor alle intern transport aange-
legd, met aan de buitenzijde een grondwal die de werf afschermt van de dorpskern en de landbouwzone.

Vanwege het zwaar transport dat hiervoor nodig was, was de werfweg enkele weken niet berijdbaar voor 
gewone voertuigen. Zij reden dan ook tijdelijk via de openbare weg van en naar de werf. Dit gebeurde 
na enkele aanmaningen met de nodige voorzichtigheid en respect voor de verkeersregels. Alle zwaar 
transport vond plaats onder begeleiding van onze werfverantwoordelijke en buiten de uren van het 
schoolverkeer. Zo was er zo min mogelijk hinder voor de buurt.

Je herkent de nieuwe inkom aan dit bord: 

Welkom op ons uitkĳ kpunt!

Van hieruit kan je zien 
hoe de opbouw van onze 

grindverwerkingsinstallatie vordert.

Opgelet!
Om veiligheidsredenen is er geen toegang tot de werf mogelijk.
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Het eindpunt van de wandeling is de site van de bewerkingsinstallatie én we houden halt aan ons nieuwe 
kantoor. Daar bieden wij je graag een verfrissend drankje aan, waarna het Steengoed-busje je, indien 
gewenst, terug naar de Zonnestraat brengt.

ALTIJD DIRECT OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Je kan je vanaf nu aanmelden om de volgende nieuwsbrief digitaal te ontvangen. 

info@grindteam.be

Met vriendelijke groet

Frank Liebens, directeur
Bob Daemen, werfl eider

Steengoed Projecten
Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem

V.U.: Frank Liebens, directeur Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem.

WERFWANDELING OP WAPENSTILSTAND
Trek dit najaar je wandelschoenen maar aan, want onze eerste werfwandeling is een feit. En jij kan erbij zijn!

• Datum/tijd: 11 november 2019 om 10.00 uur
• Startplaats: Zonnestraat aan de winterdijk

• Duur: ca. 1 uur over een afstand van 2 km
• Tip: wandelschoenen niet vergeten!
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