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(Steen)goed
om te weten …
In de toekomst organiseren we
twee keer per jaar zo’n werfwandeling, telkens in juni en in september.
De exacte datum en tijdstip zullen
aan de Rijksweg worden gecommuniceerd, evenals aan de winterdijk
(ter hoogte van de ontginning)
en op onze Facebookpagina.

.be

(Werf)wandel je mee
op 24 juni?
Nu we eindelijk opnieuw met grotere groepen kunnen samenkomen, hernemen we
met veel plezier de traditie van onze werfwandelingen. Op 24 juni om 17.30 u. trekken
we de wandelschoenen weer aan!
Op deze weekdag in de late namiddag hebben we de mogelijkheid om de ontginning en
verwerking in volle actie te zien. Het Steengoed-team zorgt er uiteraard voor dat dit in veilige
omstandigheden kan gebeuren.
We hopen alvast op een ruime opkomst … en stralend weer!

De wandelroute langs
de Maas is terug!
Met de start van het Project Elerweerd in 2019
was het voor omwonenden plots niet meer
mogelijk om de benen te strekken langs de
Maas tussen Heppeneert en Bichterweerd. De
bestaande weg werd weggegraven om plaats te
maken voor een rivierverruiming van 70 meter én
een werkdijk. Dit werd door velen als een gemis
ervaren. Daarom maken we deze wandelroute
binnenkort weer beschikbaar!
Vanaf half juni zal het mogelijk zijn om via de Pastoorsdijk over onze werkdijk terug langs de Maas te wandelen, tot aan de kruising van de
Kogbeek met de winterdijk/fietspad. Ook krijg je op die manier een duidelijk beeld van onze ontginning. Hiervoor leggen we een grindpad
aan op de kruin van de dijk.
Van Elen naar de Meerheuvel

Een andere wandelroute die sneuvelde was de wandeling vanuit Elen naar de Meerheuvel via het houten brugje over de Kogbeek. We kunnen
deze jammer genoeg niet via dezelfde route terug bewandelbaar maken, maar we voorzien wel een alternatief. Vanuit de Zonnestraat en via
de landbouwweg zal er gewandeld kunnen worden tot aan onze grondwal.
Via een grondtrap zal je onze grondwal kunnen beklimmen en over de kruin van de wal richting de winterdijk wandelen. Ook dit zal in de
eerste helft van juni worden gerealiseerd, in samenwerking met Regionaal Landschap Kempen en Maasland. RLKM zal deze twee stukken
wandelweg ook opnemen in hun wandelroutes.
Om het veilig te houden en te voorkomen dat wandelaars zomaar op onze werf kunnen terechtkomen, wordt er ook een afrastering voorzien.

Stand van zaken:
ontginning en heraanvulling

Archeologisch onderzoek
volop aan de gang
Stand van zaken: aanleg irrigatienetwerk
In augustus 2021 is er gestart met de aanleg van het landbouwirrigatienetwerk. Dit netwerk wordt aangelegd als
flankerende maatregel omwille van het omvormen van het
ontginningsgebied Elerweerd van een landbouw- naar een
natuurgebied.

Liggingsplan : schaal 1/10.000
NOORD

Heppeneert

Ondertussen zijn de werken vergevorderd: het grootste deel van
de leidingen is ondertussen al gelegd.
De laatste werken situeren zich vooral aan de Meerheuvelplas,
waar het water uiteindelijk gewonnen zal worden. Hier moeten
nog drie putpaviljoenen met pompen worden geplaatst en zal de
elektriciteitscabine worden vernieuwd. Indien er budget over is,
kan dit nog naar extra lengte leidingen gaan.
Het irrigatienetwerk zal operationeel zijn tegen
oktober 2022.

Sinds de start van ons project Elerweerd zijn we bezig met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. Hiervoor zijn honderden
sleuven getrokken doorheen het gebied. Iedereen die regelmatig eens over de winterdijk langs Elerweerd rijdt of wandelt heeft
dit wellicht al gezien. Jij ook?
Met het gevoerde onderzoek is vooral veel kenniswinst opgedaan over de opbouw van de bodem in relatie tot de Maas. Na het intensieve
sleuvenonderzoek in de westelijke helft van het gebied, aangevuld met uitgebreid landschappelijk onderzoek richting Heppeneert, hebben
de archeologen geconcludeerd dat de zone (ongeveer vanaf de Pastoorsdijk) sinds de Romeinse tijd veelvuldig verspoeld is door de Maas.
Daarom moet er geen archeologisch onderzoek meer gebeuren in deze zone.
Wel is er tijdens het laatste deel van het sleuvenonderzoek nog een site gevonden waar waarschijnlijk ooit een nederzetting is
geweest. Deze vondst is interessant genoeg om een volledige archeologische opgraving te organiseren. Dit sluitstuk van het
archeologisch onderzoek zal in het najaar van 2022 worden uitgevoerd, nadat de oogst van het veld is gehaald.

Oeverzwaluwen zoeken
nestplaats …

Elen

Net zoals zovele vogelsoorten zoeken ook de oeverzwaluwen
weer naarstig naar een nestplaats in deze periode. Om hun
zoektocht te faciliteren, voorzien wij in de Elerweerd alvast een
geschikte locatie, want ook fauna dragen we een warm hart toe.
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ontworpen aftappunt
te plaatsen leiding

Concreet hebben wij het gronddepot dicht bij de Maas aan de achterzijde zo stijl mogelijk afgegraven zodat er hier optimale omstandigheden worden gecreëerd voor het nesten van oeverzwaluwen. Vanaf dan
is het natuurlijk afwachten of ze er effectief gebruik van zullen maken
… Spannend!

Duurzaam ondernemen met VN-certificaat
Als milieubewuste ondernemers willen wij ons bedrijf zo duurzaam mogelijk
organiseren. Daarom is Steengoed Projecten drie jaar geleden gestart met meer
dan 30 verbeteringsacties.
Dit traject verloopt via Voka Limburg en wordt door een gespecialiseerde jury beoordeeld.
De jarenlange inzet leverde ons het certificaat van de Verenigde Naties op. Iets om trots
op te zijn! Ondertussen werken wij verder aan deze doelstellingen en hebben we onze
ambities zelfs nog verhoogd. Het energiebureau Encon kreeg de opdracht om een rapport
te maken over onze CO₂-uitstoot. Dit is enkele weken geleden opgeleverd en wordt
gevolgd door een plan om deze CO₂-uitstoot maximaal te reduceren. Weer stap vooruit in
de groene richting, dus.

Hallo hernieuwbare energie
Aangezien al onze installaties elektrisch worden aangedreven, is het inzetten van een hernieuwbare energiebron
essentieel. Dit ook in het kader van de CO₂-reductie. Daarom hadden wij enkele jaren geleden concrete plannen voor een
drijvend zonnepark op de Meerheuvelplas. Wegens een beroep tegen de vergunning is dit helaas niet kunnen doorgaan …

(Steen)goed
om te weten …
Nog sneller up-to-date blijven in de
toekomst? Volg ons dan zeker via
Facebook.

Nieuwe website
Sommigen onder jullie zullen het wellicht al hebben opgemerkt: sinds februari staat onze vernieuwde website online!
Via www.steengoed.be kan iedereen het resultaat bekijken.
Via deze webstek geven we bezoekers een duidelijk beeld van wie we zijn, wat we doen en waarom. Ook is er uitgebreide digitale
informatie terug te vinden over ons ontginningsproject Elerweerd. Zeker een aanrader om eens naartoe te surfen dus!

www.steengoed.be

www.facebook.com/SteengoedProjecten

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

Opgeven staat echter niet in ons woordenboek! Momenteel werken wij aan de vergunningsaanvraag voor een zonnepark op de zuidflanken van onze geluidsbermen, vanaf de Rijksweg tot aan de winterdijk. Een hele uitdaging, maar wij geloven in de slaagkansen en
hopen het zonnepark operationeel te hebben in de eerste helft van volgend jaar.

