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Vorige vrijdag werden er op een grinddepot in de ontginningsplas van Kinrooi acht koppels broedende visdiefjes gespot.

Steengoed Projecten, die alle grindproducenten van het Maasland verenigt, doet er nu alles aan om deze gevleugelde

bezoekers te beschermen van verstoring: “We hebben de productie in het gebied prompt stilgelegd, zodat de vogels in vrede

kunnen broeden”, aldus directeur Frank Liebens. “Rond juli vliegen de kuikentjes uit en kunnen we weer aan de slag.”

Het depot in Kinrooi betekende voor de baggermolen nog ongeveer een maand productie. Maar die is nu dus vervroegd tot een halt

geroepen. Frank Liebens, directeur Steengoed Projecten: “Via het Agentschap voor Natuur en Bos werden wij op de hoogte gebracht van de

Europees beschermde vogels die bij ons broeden, namelijk de visdiefjes. We schoten snel in actie om te verzekeren dat we de vogels niet

zouden storen.” Visdiefjes zijn immers beschermd in Vlaanderen.

Een verhuis was dus aan de orde, al brengt dat heel wat met zich mee: de ankers van de baggermolen werden gelicht en met behulp van

sleepboten werd deze drijvende fabriek van 160 meter lang naar een andere locatie gebracht, ruim een kilometer verderop in de plas. “Na 1

juli, wanneer de broedperiode van de visdiefjes voorbij is, zullen wij onze werkzaamheden daar hervatten en het depot opbaggeren”, vertelt

Frank Liebens nog. “De natuur krijgt nu even prioriteit.”

Vorig jaar al werd er in de onmiddellijke omgeving van deze ‘toevallige’ broedplaats een eilandje aangelegd, in samenspraak met Limburgs

Landschap vzw. Dit zou een goed broedalternatief moeten bieden in de toekomst. “Volgend broedseizoen weten we alvast meer, maar

voorlopig delen we het grindontginningsgebied graag met deze beschermde vogelsoort.” Het in het verleden ontgonnen en heringerichte

gebied Kollegreend is in beheer bij Limburgs Landschap vzw.
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