Mol: BERKENBOSSEN-OOST
Situering:
Helemaal in het oosten van de gemeente Mol, richting Lommel.
Grosso modo wordt ‘Berkenbossen’ begrensd door de Ring naar Lommel (N71) in het
noorden, de weg Balen-Postel (N136) in het oosten, de Scheppeleike Nete in het zuiden en het
kanaal Dessel-Kwaadmechelen in het westen.

Beschrijving:
Het westelijk deel, gelegen op grondgebied Balen tegen het kanaal, is reeds KMO-zone
conform het gewestplan Herentals-Mol.
Juist ten oosten daarvan en grenzend aan de N71 liggen de “Berkenbossen” met een
oppervlakte van een goede 20 ha. Ze zijn op het gewestplan aangeduid als
‘Natuurgebied’.Deze bossen liggen op stuifzand met sterk reliëfverschil (talrijke
zandheuvels). In feite is het een oud dennenbos (aanplanting van Corsicaanse den) met een
opvallende spontane opslag van Zomereik (soms al grotere exemplaren) en in mindere mate
Ruwe berk. Mits wat efficiënt beheer – zeer sterke dunning van het dennenbestand en
vrijstellen van eiken en berken - zou dit bos op relatief korte tijd kunnen evolueren naar de
climaxvegetatie van de streek: het eiken-berkenbos.
In het zuiden gaan de bossen over in de vallei van de Scheppeleike Nete met een strook
groene beemden met bomenrijen.
Ten oosten van de bossen liggen nog mooie weilanden tot aan de N71, op het gewestplan ook
‘Natuurgebied’.

Bedreiging:
Zowel de gemeente Mol als het Provinciebestuur willen al langer in het zojuist omschreven
gebied een ‘bedrijventerrein’ oprichten, met name het toekomstig bedrijventerrein
‘Berkenbossen oost’. Voornaamste argumenten pro zijn de ontsluitingsmogelijkheden langs
de weg (N17) en het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Bovendien kwam het project tot nu toe
in aanmerking voor Europese subsidie van het Efro-fonds.
In 2002 werd het afbakeningsproces van het ‘kleinstedelijk gebied Mol’ opgestart door het
Provinciebestuur. Eén van de belangrijkste taakstellingen in dit proces is het lokaliseren van
nieuwe bedrijventerreinen. Al vlug werd d.m.v. een ‘provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan’
werk gemaakt van enkele concrete nieuwe terreinen, o.a. Stenehei in Dessel (Retieseweg,
tegenover Prinsenpark) en Berkenbossen.
Niettegenstaande het feit dat de procedure voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Mol nog niet was voltooid, niettegenstaande de ongunstige adviezen vanwege alle groene
instanties (Afdelingen Natuur, Bos en Groen, Water en Monumenten en Landschappen), werd
dit PRUP in 2004 goedgekeurd door zowel de Bestendige Deputatie van de provincie als door
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de bevoegde minister Dirk Van Mechelen.
Wonder boven wonder werd dit PRUP door de Raad van State geschorst na een klacht door
enkele omwonenden, met als argument dat “een voorafname van het PRUP Berkenbossen aan
het afbakeningsproces juridisch niet mogelijk is.”

Tegenargumenten:
Naast de zojuist aangehaalde procedurefout zijn er uiteraard nog meerdere argumenten tegen
het inrichten van een bedrijventerrein in en aan de Berkenbossen.
1. De plannen druisen in tegen het Vlaams beleid inzake het vrijwaren van de onbebouwde
ruimte.
2. Ze druisen in tegen het Natuurdecreet en de Habitatrichtlijn.
3. De opname van Berkenbossen in het ‘kleinstedelijk gebied’ is aanvechtbaar. Berkenbossen
hoort eerder bij het buitengebied, waar de doelstellingen totaal anders worden bekeken.
4. Het argument dat Mol véél natuur heeft in vergelijking met andere gemeenten gaat niet op.
Mol is qua oppervlakte de tweedegrootste gemeente van de provincie, en er is de laatste
decennia in verhouding zéér veel natuur verdwenen.
5. Vooral het bosoppervlak is in Mol zienderogen achteruitgegaan: aanleg van de Ring,
uitbreiding van camping ‘Zilvermeer’, aanleg van Sun Parc Rauwse Meren, zandwinning aan
de Postelseweg…..
6. Een bos kan niet zomaar gecompenseerd worden. Elk bos en/af natuurgebied heeft zijn
specifieke kenmerken die afhangen van specifieke omstandigheden.
7. Enkele kilometers verder, in Lommel, liggen nog hectaren ongebruikte industriezone op
opgespoten terreinen. Maar dat is niet in Mol…..
8. De locatie is tevens gedeeltelijk gelegen in de vallei van de Scheppelijke Nete, waar ook
overstromingszones werden voorzien. Indien hier bedrijven zouden komen, moet het terrein
opgehoogd worden en de Nete ingedijkt.

Nieuwe bedreiging:
De procedure voor de afbakening van het ‘kleinstedelijk gebied Mol’ is weer opgestart en
weer behoort ‘Berkenbossen oost’ tot de geselecteerde zoeklocaties voor bijkomende
regionale bedrijventerreinen.
Deze keer probeert het Provinciebestuur mogelijke procedurefouten te vermijden.
Akties dringen zich op…
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Actie-Oproep!
Neem deel aan de Fakkeltocht&Kerstboomverbranding op vrijdag 12 januari. Dit als protest
tegen de verdwijning van de Berkenbossen!
Gemeente Mol ziet de waarde van het gebied niet in, en wil dit laatste stukje groen omvormen
tot industriezone. Terwijl enkele kilometers verder, in Lommel, meer dan 300 ha ongebruikt
bedrijventerrein ligt te wachten …
De Berkenbossen:
- 25ha groen
- Joggen, wandelen, fietsen en paardrijden. Frisse lucht opsnuiven en van de natuur genieten.
- Kinderen die ravotten in een veilige omgeving.
- Laatste buffer tussen industrie en woonomgeving.
- En zoveel meer.
Kom vrijdagavond 12 januari om 19u naar het oud Casino te Mol-Gompel. (Kraakpand
Chateau Velo – Owenslei 6 – Mol-Gompel). Vanaf daar vertrekt de fakkeltocht (onderweg
aansluiten is ook mogelijk).
De fakkeltocht is een wandeling met fakkels (worden gratis uitgedeeld aan het kraakpand
Chateau Velo - Owenslei 6 in Mol-Gompel), lantaarns, (fiets)knipperlichten spandoeken of
borden met slogans, zwarte vlaggen, trommels en fluitjes. Omwille van de veiligheid wordt,
bij gebrek aan voetpaden, alleen op de fietsstroken naast de rijweg gewandeld en wordt het
gebruik van fluovesten aangeraden. Ook wordt er politiebegeleiding voorzien. Route:
Colburnlei – Wezelbaan – Postelweg richting Postel – Grove Denstraat (hoek Zuidelijke
Ring) – Bewoners van de onmiddellijke omgeving van deze route kunnen eventueel onderweg
aansluiten bij de fakkeltocht.
De kerstboomverbranding gebeurt na de fakkeltocht (rond 20u30) op de tweede weide tussen
de Grove Denstraat en de Zuidelijke Ring, waar ook een drankje word aangeboden. De bomen
– eventueel ook snoeihout, maar absoluut géén afval (dus géén behandeld hout of hout met
nagels in) – kunnen vanaf Nieuwjaar gedeponeerd worden op de aangeduide plek aan de
Zuidelijke Ring.
De gemeente Mol en het Provinciebestuur hebben de procedure voor de afbakening van het
‘Kleinstedelijk gebied Mol’ weer opgestart en alweer wordt een bedrijventerrein
‘Berkenbossen oost’ voorzien tussen de Zuidelijke Ring en de Scheppelijke Nete tot aan het
kruispunt met de Postelweg, zeg maar tot tegen de grens met Balen.
Het vroegere ‘provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan’ Berkenbossen oost, dat reeds
goedgekeurd was door de Bestendige Deputatie en minister Van Mechelen, werd gelukkig
geschorst door de Raad van State na een klacht van enkele omwonenden. Maar de gemeente
probeert opnieuw en zet de procedure voor het afbakeningsproces verder!
Nog 6 redenen waarom de kapping onverantwoord is:
1. Het bos zal, als er geen tegenstand komt en het gekapt is, ergens anders gecompenseerd
worden. Maar elk bos heeft zijn kenmerken die afhangen van de specifieke omstandigheden.
2. De Berkenbossen worden opgenomen in het “kleinstedelijk gebied” (dus zogezegd vlakbij
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het centrum). Maar ze horen eerder thuis in het buitengebied, waar de doelstellingen totaal
anders liggen.
3. Het gebied ligt in de valei van de Scheppelijke Nete, waar overstromingszones worden
voorzien. Indien er bedrijven komen moet het terrein opgehoogd worden en de Nete ingedijkt.
Daardoor word het overstromingsgevaar stroomafwaarts nog vergroot.
4. Het argument dat Mol véél natuur heeft in vergelijking met anderen gemeenten gaat niet
op. Vooral het bosoppervlak is zienderogen geslonken: aanleg van de Ring, uitbreiding
camping Zilvermeer, aanleg van het Sun Parcs en zandwinning aan de Postelseweg, …
5. De kapping druist in tegen de habitatrichtlijn en het natuurdecreet
6. Het zoveelste bos dat moeten wijken voor de zogezegde vooruitgang. Herinner Lappersfort,
Borsbeek, Vloesberg,…
Dit is een initiatief van Actiecomité Berkenbossen, een samenwerking tussen Buurtbewoners,
JNM Zandland (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) en Klein Verzet (Libertaire Kempense
Organisatie).
Nadien kan er nog iets gedronken worden in de Château aan lage prijzen. Overnachting is ook
mogelijk indien je een slaapzak en matje bij hebt.
Actie: www.berkenbossen.blogspot.com
Klein Verzet: http://kleinverzet.forumup.be/ (voorlopig enkel forum, website in aantocht)
Centraal contactadres: berkenbossen@gmail.com
Kraakpand: http://kleinverzet.wordpress.com
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