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Vergunning Projectgrindwinning Elerweerd

Besluit Bestendige Deputatie dd.20/03/2019

Vergunningstermijn: 20/03/2019 t.e.m. 20/03/2039

2020 08 27 uitbreiding vergunning voor bouw werkloods en elektriciteitscabines.

2022 05 05 aanpassing en overdracht landbouwirrigatienetwerk, bouwen 
infopunt en aanpassing substratenplan

aanvraag lopende voor wijziging voorwaarden irrigatienetwerk(beregeningstijden)

Vergunning



Afbakening 

vergund gebied

4 deelgebieden binnen de vergunning:

 Grindwinningsgebied Elerweerd 

 Vulzandwinningsgebied Meerheuvel 

 Bewerkingszone 

 Zone irrigatienetwerk

32 referentie punten uitgezet op winterdijk 

Hermeting 27/10/2022 

Lichte daling vastgesteld t.o.v. vorige meting

Volgende meting voorzien 09/2023



Grindwinning Elerweerd

Vergunde grindwinput

 Ontworpen maximale winput = 

uiterste grens voor grindwinning

 Vastgestelde overtredingen 

hersteld najaar 2022



Grindwinning Elerweerd

Vergunde grindwinput

Voor eenvoudigere opvolging wordt op de dwarsprofielen de situatie van de 2 laatste 

opvolgingsmomenten weergegeven



Grindwinning Elerweerd

Grondwerken

 Reeds ontgraven ontginningsgebied per 30/06/2022 = 770.159 m3

 = 34.228 m3 meer dan theoretisch ingeschat

 42.577 m2 bijkomend afgegraven

 Teelaarde wordt afzonderlijk afgegraven



Grindwinning Elerweerd

 Kleischerm verder voortschrijdend aangelegd

 234.503 m3 kleischerm reeds gerealiseerd

Grondwerken



Grindwinning Elerweerd

Grindwinning

 Landband verlengd 235 m  Diepgrijper kan vanop deze positie 

resterend vrij liggende zones ontginnen  



Grindwinning
Stand van zaken per 30/06/2022:

Grindwinning Elerweerd

Grindwinning

 2.176.035 m3 tout-venant ontgraven in Elerweerd

 567.813 m3 minder tout-venant ontgraven dan theoretisch voorzien

 ontgonnen binnen 111.194 m2



Grindwinning
Stand van zaken per 30/06/2022:

Grindwinning Elerweerd

Grindwinning

 Afgevoerde tonnages over de weegbrug:

• verwerkt grind = 1.666.325 ton

• verwerkt zand = 579.040 ton 

• onverwerkt grind 45-200 = 303.514 ton

• Tout-venant = 1.086.973 ton 



Grindwinning
Stand van zaken per 30/06/2022:

Grindwinning Elerweerd

Grindwinning

 Afgevoerde tout-venant: 11/2019 tem 11/2021

 Tonnage voorheen vervat in vermeld totaal tonnage

 Restspecie (7,41 %) retour naar aanvulling Elerweerd

 Theoretisch totaal 80.545 ton

 Afvoerde 45-200 = continu

 Verwerkt in externe brekerijen

 Restspecie ca. 6% retour naar aanvulling Elerweerd

 Theoretisch totaal 18.211 ton

 Per 30/06/2022 reeds 43.954 ton retour



Grindwinning
Restspecie Booien-Veurzen:

Grindwinning Elerweerd

Grindwinning

 104.201 m3 restmateriaal in depot

 Teruggebracht tijdens uitvoering Booien-Veurzen, 

maar kon niet meer in aanvulling verwerkt worden



Grindwinning Elerweerd

Oppervlakte in gebruik

In totaal is per 30/06/2022 een oppervlakte 

van 439.622 m2 in uitvoering.



Herinrichting

 Afwerking eerste zone 

(ca. 2 ha) gestart

 begin 2023 afgewerkt

 Indicatief faseringsplan 

afwerking



Herinrichting

 Realisatie substraatlaag

 Opmengen zand

 Zandzuiger nog niet actief

 Inzet retourzand besproken 

met PGC, ANB en Natuurpunt

 Aangepaste mengverhouding

 Inzet zandzuiger 2e helft 2023 

of 1e helft 2024



Herinrichting

 Aanvraag voorlopige aanvaarding 1e afgewerkte zone en afgewerkt deel rivierverruiming 2023

 Toetsing aan Kwaliteitsrichtlijnen door Fugro 

 Toetsingsvoorstel in opmaak  te bespreken met PGC voor uitvoering beproeving

 Zettingsmetingen zijn verder gezet



Herinrichting

 Aanvulling gebeurd binnen 75.377 m2

 Totaal reeds 944.591 m3 aangevuld 

waarvan 626.645 m3 dekgronden



Grondbalans

Afgevoerd bouwzand

 Voorwaarde Vlaamse Regering: maximaal 1.250.000 m3 bouwzand afvoeren

 Herberekening 30/06/2022  theoretisch nog 1.286.539 m3 te vermarkten

 per 30/06/2022 503.777 m3 zand afgevoerd en 45.483 m3 in depot

 Momenteel is Steengoed in nauw overleg met het PGC aan het bekijken of het sluiten van de grondbalans 

door een beperking op de afvoer van bouwzand kan omgezet worden in een beperking van de ontginning 

van tout-venant. 



Grondbalans
Grondbalans ontginningsgebied Elerweerd



Grondbalans

Globale grondbalans

 Alle nodige gegevens voor opvolging aan PGC bezorgd (DTM’s)

 Eigen berekening, met originele uitgangspunten, geeft aan dat de grondbalans positief evolueert

 Reden = meer dekgrond en minder tout-venant dan theoretisch ingeschat



Grondbalans



Grondbalans

Restspecie

 Bepalen hoeveelheden restspecie is zeer moeilijk 

 Vormt onzekerheid binnen voorliggende grondbalans

 Methodiek uitgewerkt om dit in nabije toekomst beter inzichtelijk te maken

 Toelichting door PS Survey 















Irrigatienetwerk

 Integraal deel van het project

 Compensatie verlies landbouwareaal

 Leidingen gelegd

 Geen extra leidingen omwille van prijsherzieningen

 Toegangsweg pompputten 11/2022

 To do: Bouw putpavilioenen + vernieuwing MS cabine

 Operationeel 02/05/2023



Archeologie

 Resterend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd

 Resterend gebied vrijgegeven 27/07/2022

 Zone langs Pastoorsdijk  sporen die kunnen 

duiden op nederzetting

 Oranje zone  onderzoek door staalnames

 Rode zone  volledige archeologische 

opgraving



Archeologie

 Onderzoekszone opgedeeld 

 Zones vlakdekkend opgraven (groen) 

 Mogelijk opgraven volgens 

dambordpatroon

 Afhankelijk van de vaststellingen

 Werkzaamheden opgestart 11/2022



Relictpopulaties

 Geen werken uitgevoerd in nabijheid van relictpopulaties

 Volgende zone grondwerken: 3 vaststellingen

 Worden in voorjaar volgens vergunningsvoorwaarden 

verplaatst

 Reeds kortgesloten met ANB



Geluid

 6e geluidsmeting van 28/07/2022 t.e.m. 16/08/2022 

 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)

 Geen overschrijdingen

 Voorstel verplaatsen meetpunt



Geluid

Grenswaarden specifiek geluid

 Meetpunt Oostwal - toetsing 40 en 50 dB(A)

 Dagperiode: gemeten waarden sterk onder grenswaarde

 Grenswaarde nachtperiode bijna altijd overschreden, ook voor start activiteiten 

om 6u30  verkeer heeft grote invloed

 overschrijding dus niet rechtstreeks aan de activiteit van de 

bewerkingsinstallatie te wijten

 Meetpunt Heerstraat - toetsing 40 en 50 dB(A)

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

 Toe te schrijven aan wegverkeer Rijksweg



Geluid

Grenswaarden specifiek geluid

 Meetpunt Pastoorstraat - toetsing 40 en 50 dB(A)

 Regelmatig lichte overschrijding grenswaarde nachtperiode, ook buiten werkingstijden

 Grenswaarde dagperiode op verschillende dagen licht overschreden  geen significante daling gemeten bij 

stopzetten activiteiten

 Conclusie: specifieke bijdrage activiteiten SG respecteren de grenswaarden

fluctuerend geluid 

 Meetpunten Heerstraat, Oostwal en Pastoorstraat  geen overschrijdingen



Permanent overleg buurtbewoners

 Vast maandelijks overleg met delegatie buurtbewoners

 Inlichtingen stand van zaken, uitzonderlijke gebeurtenissen, … 

 Feedback van buurt 

 Verslag van elk overlegmoment

 Hoe langer hoe minder klachten



Problematiek trillingen

 Onderzoek frequentieregelaar 04/2022

 Conclusie: aanpassen frequentie zandzeven  geringe impact  niet uitgevoerd

 Tijdens onderzoek ook gezocht naar mogelijk andere bronnen  grindzeven

 Bijkomende meting met meer gespecialiseerde apparatuur om exacte bron te kunnen 

lokaliseren  grindzeef 3

 Technisch onderzoek naar aanpassing van deze zeef

 Bijkomende conclusie studiebureau: aanpassen beglazing woonhuis

 Besproken met bewoner



Zonnepark

 Vergunningsaanvraag 30/05/2022

 Verleend 09/09/2022

 Uitvoerbaar 22/10/2022

 Vergund tot 20/03/2022

 Indienstname voorzien 05/2023



Planning

 Archeologisch onderzoek:
 Voltooiing archeologische opgraving 1e sem 2023

 Ontgraving dekgronden:

 Aansnijden vak 6 naar gelang noodzaak voor ontginning

 Apart afgraven teelaarde

 Kleischerm verder aanleggen in zone 4



Planning

 Ontginning:  Verdere ontginning restanten zones 3 en 4 met 

diepknijper. Vervolgens verleggen naar zone 5.

 Verdere verlenging landband met ca. 220 m eind 2022 

en ca. 200 m voorjaar 2023.

 Verdere ontginning zone 5 met dragline



Planning

 Herinrichting:  Verdere afwerking eerste zone aanvulling

 Toetsing aan kwaliteitsrichtlijnen zone 1 + rivierverruiming

 Aanvraag voorlopige aanvaarding

 Afwerking 2e zone in 2023

 Inzet zandzuiger Meerheuvel in tweede helft 2023 of eerste helft 2024



Vragen?
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