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Vergunning



Afbakening 

vergund gebied

4 deelgebieden binnen de vergunning:

 Grindwinningsgebied Elerweerd 

 Vulzandwinningsgebied 
Meerheuvel 

 Bewerkingszone 

 Zone irrigatienetwerk

Elerweerd en Meerheuvel zijn afgepaald

32 referentie punten uitgezet en 
ingemeten op winterdijk, hermeting 
voorzien 09/2022



Goedkeuring Vlaamse Regering

Goedkeuring 01/10/2019 door de bevoegde minister. 

• zandfractie kan voor maximum 5 ½ jaar en voor een totaal maximum 
van 1.250.000 m³ afgevoerd worden zonder dat de globale 
grondbalans in het gedrang mag komen. 

Voorwaarde: 



Werkplan

Ingediend 27/05/2019

Goedgekeurd 01/07/2019 – onder 

voorbehoud

Op 30/06/2019 is het bijgewerkte 

werkplan ingediend en goedgekeurd op 

28/01/2020  



Grindwinning Elerweerd

Afwijking breedte beschermstroken toegelaten op basis van 

typeprofiel vergunningsaanvraag – gespecifieerd in werkplan

Vergunde grindwinput



Grindwinning Elerweerd

Vergunde grindwinput

 Typeprofiel werkplan = basis voor 

ontwerp maximale winput

 Ontworpen maximale winput = 

uiterste grens voor grindwinning



Grindwinning Elerweerd

Grondwerken

 vrijmaken grindpakket voor ontginning met hydraulische kranen, dumpers en bulldozer

 Principe = “werk-met-werk” maar vooralsnog niet voldoende bergingsruimte → depot

 Vanaf 03/2021 dekgronden uit depot naar heraanvulling 

 Reeds ontgraven ontginningsgebied per 30/06/2021 = 605.409 m3

 = 39.267 m3 meer dan theoretisch ingeschat

• winterdijkverzwaring = 43.211 m3

• heraanvulling = 183.568 m3

• Rest in tijdelijke gronddepots



Grindwinning

 Winning met elektrisch aangedreven 

diepknijper “De Krauw”, bijgestaan door 

hydraulische kraan en dumpers naar 

instortbunker 

 Steeds binnen de vergunde winput, 

profielen zo dicht mogelijk benaderen

 Taluds aan vergunningsgrens aanzetten 

met hydraulische kraan

Stand van zaken per 30/06/2021:

1.434.869 m3 tout-venant ontgraven in Elerweerd

• afgevoerd over weegbrug = 1.139.907 m3

• in depots afgewerkt product = 134.631 m3

• in depots en diverse ophogingen = 160.331 m3 

Grindwinning Elerweerd

• afgevoerd grind = 1.729.544 ton

• Afgevoerd zand = 494.009 ton

(omrekening à 1,9 ton/m3) 



Grindwinning Elerweerd

Oppervlaktes

In de periode 01/01/2021 - 30/6/2021 zijn 
volgende oppervlaktes in gebruik genomen:

 Dekgrondontgraving = 67.528 m2 

 Toutvenant winning = 74.577 m2 

 Aanvullingen = 40.026 m2 

 Rivierverruiming = 0 m2 

In totaal is een oppervlakte van 358.470 m2 
in uitvoering.



Herinrichting

Aanvullen met dekgronden uit Elerweerd

 Aanvulling meest zuidelijke en ontgonnen zone gestart

 Gronden uit depot en restfracties ontginning en bewerking

 367.738 m3 in heraanvulling verwerkt

 Aanvulling nog niet op hoogte  tijd om te zetten 

 nivelleren op maaiveld -1m

 aanbrengen substraatlaag

 Kleischerm samen met heraanvulling voortschrijdend gerealiseerd = 114.516 m3

 Toetsing afgewerkte zone aan kwaliteitsrichtlijnen door onafhankelijk ingenieursbureau 



Vulzandwinning Meerheuvel

• Winning vulzand voor realisatie heraanvulling Elerweerd

Herinrichting

• Maximaal ontginbaar volume bepaald op basis van stabiliteitsstudie 

= 6.451.820 m3

• Ontworpen zuigput is afwijking van Vlarem  vergund

• Procesbeschrijving zandwinning opgesteld als leidraad 

voor zowel winning als monitoring

• Start vulzandwinning wellicht 2023



Grondbalans

Afgevoerd bouwzand

 Sluitende grondbalans  2.304.583 m3 commercialiseerbaar materiaal niet afvoeren  bouwzand

 Voorwaarde Vlaamse Regering: maximaal 1.250.000 m3 bouwzand afvoeren

 Afgevoerd bouwzand t.e.m. 30/06/2021 = 308.755 m3



Grondbalans

Grondbalans ontginningsgebied Elerweerd

 Initiële grondbalans op basis van aannames  opvolging in nauw overleg met PGC en departement 

Omgeving

 Vaststelling: opvolging grondbalans via onderverdeling boorvakken is niet praktisch

 Daarom vervangen door logische fasering



Grondbalans

Grondbalans ontginningsgebied Elerweerd



Grondbalans

Grondbalans ontginningsgebied Elerweerd

 Initiële grondbalans op basis van aannames  opvolging in nauw overleg met PGC en departement 

Omgeving

 Vaststelling: opvolging grondbalans via onderverdeling boorvakken is niet praktisch

 Daarom vervangen door logische fasering

 Resulterende tabel wordt vergeleken met situatie 30/06/2021 (en volgende rapportages)





Grondbalans

Globale grondbalans

 Alle nodige gegevens voor opvolging aan PGC bezorgd

 Controle uitgevoerd, wordt nog verder verfijnd i.f.v. toekomstige opvolging

 Conclusie: geen probleem met grondbalans

 Voor volgende rapportages wordt éénzelfde resulterende tabel als in opmaak door PGC in 

rapportage opgenomen voor vergemakkelijking controle.



Bewerkingszone

 Volledig operationeel

 Geen ingrepen gebeurd met invloed op 

grondbalans



Irrigatienetwerk

 Integraal deel van het project

 Compensatie verlies landbouwareaal

 Werken zijn aanbesteed en worden 

opgevolgd door de Watergroep

 Leidingen worden gelegd door   

A.C.P. Leidingen

 ca. 4 km leidingen reeds gelegd

 Leidingen klaar tegen 27/04/2022

 Irrigatieproject operationeel tegen 

zomer 2022

 Uitbating door de Watergroep

 Landbouwer betaald prijs/m3



Archeologie

 Per 30/06/2021 aanvullend bodemkundig 

onderzoek (26 landschapssleuven) uitgevoerd

 Conclusie Aron: grotendeels laag 

archeologisch potentieel wegens verspoeling 

vanaf Romeinse periode

 Vrijgave 114 ha geadviseerd (oranje)

 Bijkomend onderzoek in 3 zones            

(groen, blauw en paars)



Archeologie

 Omwille van bijzonder grote oppervlakte overleg 

met Dienst Erfgoed Limburg voor officiële 

aanvraag 

 Dienst Erfgoed Limburg kon zich vinden in 

conclusies

 Vrijgave beperkt tot faseringsvakken waar geen 

verder onderzoek nodig was (02/09/2021)

 Vervolgonderzoek in groene en paarse zone 

gepland (en uitgevoerd) najaar 2021



Relictpopulaties

 Relictkartering opgemaakt door het INBO in 2019

 Impact van eerste grondwerken (winterdijk en oever Maas) 

besproken met ANB en plan van aanpak vastgelegd

 Uitgevoerd zomer 2019

 Sindsdien geen werken meer in nabijheid van relictpopulaties



Geluid

 4e geluidsmeting van 20/08/2021 t.e.m. 08/09/2021 

 4 locaties



Geluid

Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht

 Dagperiode 55 dB(A) – nachtperiode 45 dB(A)

 Meetpunten Langstraat, Oostwal en Pastoorstraat voldoen aan de normen

 Meetpunt Heerstraat enkel overschrijding norm nachtperiode  verkeer N78



Geluid

Grenswaarden specifiek geluid

 Dagperiode 50 dB(A) – nachtperiode 40 dB(A)

 Meetpunt Langstraat – enkel toetsing 50 dB(A)

 Lichte overschrijding 

 Vermoedelijk te wijten aan uitzonderlijke 

ligging diepknijper 



Geluid

Grenswaarden specifiek geluid

 Meetpunt Oostwal - toetsing 40 en 50 dB(A)

 Geen overschrijding dagperiode

 Grenswaarde nachtperiode bijna altijd overschreden, ook voor start 

activiteiten om 6u30  verkeer heeft grote invloed

 Meetpunt Heerstraat - toetsing 40 en 50 dB(A)

 Norm wordt zowel in dag- als nachtperiode overschreden, ook in weekend

 Toe te schrijven aan wegverkeer



Geluid

Grenswaarden specifiek geluid

 Meetpunt Pastoorstraat - toetsing 40 en 50 dB(A)

 Slechts 3 dagen lichte overschrijding grenswaarde dagperiode 

 Grenswaarde nachtperiode altijd overschreden, werkdagen én zaterdagen 

 verkeer heeft grote invloed

fluctuerend geluid 

 Meetpunten Heerstraat, Oostwal en Pastoorstraat  geen overschrijdingen



Permanent overleg buurtbewoners

 Voornemen Steengoed om project in goed nabuurschap te laten verlopen

 Regelmatig overleg met delegatie buurtbewoners

 Inlichtingen stand van zaken, uitzonderlijke gebeurtenissen, … 

 Opmerkingen en eventuele klachten van buurt  zeer divers

 gerelateerd aan werken

 andere niet gerelateerde zaken

 Verslag van elk overlegmoment

 Bij klachten neemt Steengoed zo snel mogelijk actie met terugkoppeling

 Zorgt voor goede onderlinge verstandhouding  steeds minder klachten



Problematiek trillingen

 Trillingen in 5-tal woningen kort na opstart bewerkingsinstallatie vastgesteld

 Metingen door gespecialiseerd ingenieursbureau D2S

 Bron geïdentificeerd

 Oplossingsvoorstel: vervangen stalen vering grindzeven door luchtvering

 Onmiddellijk beslist om dit uit te voeren ondanks forse investering

 Aanpassing gepland in bouwverlof, door problemen levering uitgevoerd 10 en 11/09

 Onmiddellijk positief effect in installatie en omgeving

 2e meting  grondtrillingen verdwenen



Problematiek trillingen

 Ondanks oplossen grondtrillingen nog enkele klachten  akoestische oorsprong: laag frequent geluid

 Ander ingenieursbureau met meer expertise ter zake LPB Sight

 Eerste metingen uitgevoerd, rapport wordt verwacht

 Zodra oplossing voor het resterende probleem gevonden is engageert Steengoed  zich om dit zo snel 

mogelijk uit te voeren om de hinder definitief op te lossen.



Planning

 Archeologisch onderzoek:  uitvoeren resterend onderzoek najaar 2021

 Vrijgave verwacht begin 2022

 Ontgraving dekgronden:  Verdere ontgraving zone 4

 Naar gelang noodzaak ontgraving zone 5 in 2022

 Ontgraven dekgronden zoveel mogelijk rechtstreeks 

naar herinrichting, o.a. naar kleischerm ten oosten van 

instortbunker



Planning

 Ontginning:  Verdere ontginning zones 2 en 3 met diepknijper

 Verlengen landband en herleggen aansluiting land-water band

 Ontgraving grind met hydraulische kraan zone 4

 Hydraulische kraan vervangen door hydraulische dragline om 

volledige grindpakket te kunnen ontgraven



Planning

 Herinrichting:  Verdere verwerking dekgronden uit depot in heraanvulling bij     

voldoende beschikbare ruimte

 Afgegraven dekgronden rechtstreeks naar heraanvulling

 Verderzetten aanvoer restfractie gebroken materiaal

 Profilering heraangevulde zone naar niveau maaiveld -1 m in zomer 2022

 Vervolgens start aanleg substraatlaag incl. afzonderlijke afgraving 

teelaarde laag

 Inzet zandzuiger Meerheuvel in 2023. Dan ook finale afwerking 

substraatlaag. Vervolgens aanvraag voorlopige aanvaarding afgewerkte 

oppervlakte.



Datum VGR 5?

Voorstel: Vrijdag 22/04/2022 10u30



Vragen?


