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De Peelbrand van vorig jaar

We zullen het niet snel vergeten. Op 20 april van vorig jaar brak er een brand uit in de Deurnese Peel,
die zich uitbreidde tot zo'n dikke 700 ha.
WBdP heeft er vorig jaar in vier nieuwsbrieven aandacht aan besteed. Zie op onze website:
http://www.wbdp.nl/rampzalige-brand-in-deurnese-peel
http://www.wbdp.nl/de-peelbrand-in-perspectief---een-blik-van-buiten
http://www.wbdp.nl/onderzoeken-aan-brand-deurnese-peel
http://www.wbdp.nl/inrichting-en-beheer-tbv-brandpreventie-en-brandbestrijding

Omdat het nu bijna een jaar is na de brand, wordt er door L1 tv en Omroep Brabant aandacht aan
besteed.
Gisteren, 17-4, is dat al kort door Omroep Brabant gedaan.
Zie: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3372720/een-jaar-na-de-gigantische-peelbrand-angstregeert-nog-bij-omwonenden
Vandaag (en op 20 en 23 april) is er uitgebreid aandacht voor op L1 tv. Vandaag wordt die L1documentaire ook op Omroep Brabant uitgezonden.
De visie van Werkgroep Behoud de Peel
Onze Werkgroep heeft samengevat het volgende aan L1 en Omroep Brabant verteld:
Op de meeste plekken was het vorig jaar,
toen de brand uitbrak, nog redelijk nat. Het
heeft op die natte plekken slechts
oppervlakkig gebrand en er is weinig
schade aan de vegetatie aangericht. (De
dieren is een ander verhaal.) Dat geldt
voor ongeveer de helft van de Peel. Een
deel van het gebied was zo nat dat het
helemaal niet gebrand heeft. Op de
hogere, drogere plekken (ongeveer 1/5
deel van het gebied) is het vuur er wel
diep ingegaan. Daar ontwikkelde zich een
langdurige, ondergrondse veenbrand, met
veel rookontwikkeling. Op de nattere
plekken, zoals op de foto hiernaast,

Als het zo nat zou blijven als op deze foto, dan is er amper brandgevaar.

hebben de meeste veenmossen de brand, plus ook de enorme droogte die daarna volgde, overleefd.
De droogte van 2018 -en die van 2019 en 2020 daarna!- was waarschijnlijk nog erger voor de Peel
dan de brand.
Waar het vuur het veen is ingebrand, is een voedselrijke aslaag ontstaan. Inmiddels is het weer
helemaal begroeid. Op het eerste gezicht lijkt de natuur zich hersteld te hebben. Van die as profiteren
echter vooral de planten die in de Peel eigenlijk niet thuishoren, zoals adelaarsvaren en pijpestrootje.
Deze planten groeien op te droog, voedselrijk veen. Ze zijn ook het meest brandgevaarlijk.
Staatsbosbeheer is in de Peel bezig geweest om her en der stroken van deze vegetatie af te maaien.
Dit vermindert weliswaar tijdelijk het brandgevaar, maar omdat de oorzaak -de droogte- niet
weggenomen wordt, is het volgens WBdP eigenlijk geen goede oplossing. Er komt geen betere
vegetatie (zoals heide of veenmossen) voor terug.
De enige oplossing is het verhogen en vooral het stabiliseren van de waterstand. Dat lukt alleen maar
als in een zone van zo'n 2 km rondom de Peel de landbouwgronden natter worden gemaakt en/of
meer nieuwe natuur aan de Peel wordt toegevoegd. (Dit kan goed samengaan met de noodzakelijke
stikstofmaatregelen.) De overheid dient hier meer werk van te maken!
Op aandringen van de veiligheidsregio heeft SBB recent op diverse plekken, langs waterpartijen,
brandstroken gemaaid. Indien er nogmaals brand uitbreekt, kan het zijn dat het vuur daar
tegengehouden wordt. Volgens WBdP is het maken van zulke brandbanen op zich wel goed, maar is
het overbodig veel gebeurd. Het had veel minder, efficiënter, gekund.
Het nadeel van zulke brandbanen is dat het gebied gemakkelijker toegankelijk wordt voor mensen.
Volgens WBdP, plus ook volgens de Wageningse onderzoeker C. Stoof, vergroot dat het risico op het
ontstaan van brand.
WBdP (en ook SBB) had altijd het standpunt dat de Groote Peel de meeste recreanten diende op te
vangen, dat er in de Mariapeel ook nog enkele wandelroutes konden zijn en dat de Deurnese Peel
het meest rustig diende te blijven.
Volgens ons mocht die Deurnese Peel wel worden opengesteld, maar niet opengelegd. Dus geen
verbodsbordjes, maar door de moeilijke bereikbaarheid zou het vanzelf rustig blijven. Door de
brandbanen, plus ook de beheermaaistroken van SBB, is het gebied nu beter toegankelijk. Het is nu
wel opengelegd. En dat heeft weer tot
gevolg dat het publiek de rust voor
kwetsbare vogels, zoals de
kraanvogels, te veel verstoort, waardoor
SBB zich genoodzaakt ziet om delen
van de Peel (tijdelijk) af te sluiten. Dat
roept dan weer weerstand op van o.a.
omwonenden.
Wat wij nog het ergste vinden, is dat
op deze manier aan het relatief
ongerepte karakter van dit
Peelgebied -het 'wild en woest en
ledig', zoals het beschreven werd in
de Gebiedsvisie Peelvenen- sterk
afbreuk gedaan wordt!

Eén van de door SBB aangelegde brandbanen in de Deurnese Peel.
(Foto Omroep Brabant)

