Actueel
Den Diel bedreigd ?!
Summary: Den Diel at Mol threathened ? The richest site for dragonflies in the whole of Belgium
and even the Benelux is the nature reserve Den Diel in Mol (Flanders). There are plans for building
economically important shiplocks precisely in the reserve itself, but it remains uncertain if this could
ever be the case as the site is protected by several nature protection measures. Nevertheless our Flemish Dragonfly Association will be vigilant for any further initiatives.

rijkste
libellengebied
van de Benelux
bedreigd ?

De kwestie hangt al jaren in de lucht, maar onlangs rakelde de Gazet van
Antwerpen het weer op en bracht een artikel dat meteen menig natuurliefhebber en in het bijzonder de libellenliefhebbers verontrustte. Het gebied
Den Diel zou verdwijnen in een scenario van de bouw van een grote sluis
op het Kempens Kanaal in Mol. Of het zo ver zal kunnen komen moet nog
blijken, maar alvast toch enige duiding.

NV De Scheepvaart bestudeert de mogelijkheden om een enorme sluis
aan te leggen op de plek waar nu NP-gebied Den Diel is gelegen. Den
Diel is met 49 vastgestelde soorten het
soortenrijkste libellengebied van Belgie,
en meteen absolute top in de hele Benelux.

Den Diel
foto Rudi Petitjean

Al in 2008 zou volgens een bericht uit de
Gazet van Antwerpen (GVA 04/09/2007)
de beslissing moeten vallen. We citeren
daaruit: “NV De Scheepvaart laat onderzoeken welke de meerwaarde is van de
vervanging van sas 1, 2 en 3 op het
Kempisch Kanaal in Mol door één groot
sas. Een nieuwe sluis wordt 135 meter
lang en 16 meter breed.

Het sluizencomplex in Mol vormt een
flessenhals op het Kempens Kanaal. En
er is een serieuze toename van de
scheepvaart … Nu schrijft nv De
Scheepvaart een aanbesteding uit om
een kosten-batenanalyse te maken van
het project waarbij de drie sluizen van
600 ton worden vervangen door één
sluis van 1.350 ton.
Volgens de maatschappij valt de beslissing in 2008. "Naar technische uitvoering
is het dossier klaar. Met de nieuwe studie willen we de haalbaarheid van het
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project bekijken. Alle facetten zoals milieu en meerwaarde komen aan
bod. De studie moet duidelijk maken of een nieuwe sluis meer bedrijven
zal aantrekken.
De nieuwe sluis zou worden uitgegraven op de plaats waar nu het natuurdomein Den Diel ligt.. De bestaande sluizen moeten behouden blijven.
"Omdat die wettelijk beschermd zijn, net zoals de omgeving en de voormalige dienstwoningen van de scheepvaart", “waardevolle” industriële
archeologie heet dat dan.

Of dat allemaal zo maar met een pennentrek kan is maar de vraag. Den
Diel is ook “waardevolle” natuur ! Even op een rijtje:
•

Den Diel en de Maat liggen volledig in het Habitatrichtlijngebied
BE 2100026, Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden,
moerassen en heiden.

•

Ze liggen bovendien ook beide volledig in het Vogelrichtlijngebied
BE 2101639 Ronde Put. Wat betreft het Habitatgebied, is de begrenzing ervan op 4 mei 2001 door de Vlaamse Regering volledig
goedgekeurd. Deze beslissing werd dan nog eens verankerd in het
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 (BS 17/08/2002)
waarbij ook de bijkomende kaarten werden gepubliceerd. De begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Ronde Put werd reeds in 1988
goedgekeurd en vastgelegd.

•

Verder is op het gewestplan het gebied ook als Natuurgebied ingekleurd.

Of het allemaal zo’n vaart zal lopen moet dus nog blijken. Er zou dus bij
wijze van spreken niet één maar een driedubbele MER (Milieueffectrapport) nodig zijn (Habitatgebied, Vogelrichtlijngebied én Natuurgebied op gewestplan). Bovendien moet er dan ook een "passende beoordeling" gebeuren op grond van de Europese richtlijnen. “Zwaarwegende”
economische motieven kunnen echter wel een invloed hebben.
Momenteel zijn er bij de bevoegde administraties nog geen aanvragen
binnengekomen en is er dus nog geen beslissing wanneer er eventueel
begonnen zou worden.
Maar het spreekt vanzelf dat we deze zaak vanuit de Libellenvereniging –
en dat zal ook wel gebeuren vanuit andere natuurverenigingen – blijven
volgen en indien nodig gepast advies zullen leveren en zonodig reageren.

Lex Peeters, Anny Anselin, Marc Tailly
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