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Oplevering project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en Mariapeel
Feestelijke afsluiting project Life+
Op 4 april 2018 werd in de Mariapeel gevierd dat het project LIFE+ Peelvenen Deurnese Peel en
Mariapeel is afgerond. Vertegenwoordigers van
provincie Limburg en N.-Brabant, waterschap Limburg
en Aa en Maas, Staatsbosbeheer en ook diverse bij het
project betrokken personen en organisaties, waaronder
Werkgroep Behoud de Peel (WBdP), waren aanwezig.
Flinke ingrepen
Met behulp van Europese subsidie (50%) is in het
'Middengebied' tussen de Deurnese Peel en Mariapeel
de verworven nieuwe natuur vernat, terwijl tegelijkertijd
een strook van 200 m breed aan beide kanten van de
Helenavaart
met een
poldersysteem van vernatting wordt gevrijwaard. In de
Mariapeel zijn vele dammen en kades aangelegd, plus
sloten gedicht om het regenwater langer in het
natuurgebied vast te houden. Ook zijn daar de
uitheemse Amerikaanse trosbosbesstruiken, die de
hoogveenvegetatie overwoekerden, verwijderd.
Het is een enorm karwei geweest. WBdP was bij de
planvorming betrokken. Soms hebben we, met hulp van
andere betrokkenen, geageerd tegen de oorspronkelijke
plannen van Staatsbosbeheer, omdat ze ons inziens te
ver gingen. Zo was eerst het plan om in de Mariapeel
veel meer bos om te zagen en ook om een veel groter deel van de wijken (zijkanalen van de
Helenavaart) te dichten. Een speciale adviescommissie werd in het leven geroepen.
Staatsbosbeheer paste daarna haar plannen aan.
Voor wie nog eens wat wil nalezen: zie in ons jaarverslag 2012-2014 'Protest tegen grootschalige
werkzaamheden in de Mariapeel' en 'Flinke vernatting van de Deurnese Peel gerealiseerd', via
deze link: http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/WBdPVerslag20122014Groot(1).pdf
Zie ook:
http://www.wbdp.nl/rigoureuze-werkzaamheden-in-de-mariapeel
http://www.wbdp.nl/advies-van-de-tijdelijke-adviescommissie-life-mariapeel
Wij beseffen dat het werk ondanks de aanpassingen
toch nog vaak inhield dat er fors in het gebied werd
ingegrepen. Naar onze mening was het project
echter noodzakelijk om de natuurwaarden van de
beide Peelgebieden te kunnen behouden en verder
te ontwikkelen.
Er dient meer te gebeuren!
Een belangrijk punt van aandacht is -en dat hebben
we al heel vaak benadrukt- dat het niet voldoende is
om alleen in de Peel zelf hydrologische maatregelen
te treffen. Daarmee kan het gebied wel natter

worden gemaakt, maar de veel te grote fluctuaties tussen het winter- en het zomerwaterpeil zullen
er onvoldoende (of zelfs helemaal niet) mee worden opgelost. Daarvoor is het vereist dat in een
ruime zone rondom de Peel, ook buiten de nieuwe natuur, de waterstand wordt verhoogd. Dat
gebeurt nog steeds veel te weinig! Zo hebben we al diverse keren betoogd dat het 'Nieuw
Limburgs Peil', dat daarvoor bedoeld is, niet uitgevoerd wordt.
Alleen de zomerstand geleidelijk verhogen
We wijzen er hier ook weer eens op dat Staatsbosbeheer en het waterschap voorzichtig zullen
moeten zijn met het verhogen van het waterpeil in de Peel. Dat dient geleidelijk aan te gebeuren.
Ook dient er op gelet te worden dat het winterpeil niet (te ver) wordt verhoogd. Dan wordt het
weliswaar natter, maar de toch al te grote fluctuaties zullen dan juist nog verder toenemen. Zoveel
mogelijk dient alleen de te lage zomerstand te worden verhoogd.
In alle stilte?
In het Weekblad voor Deurne van 12 april staat een artikel over de oplevering van het hierboven
genoemde Life-project. Ook wordt daarin het eveneens deels met Europese subsidie
gefinancierde project Leegveld vermeld. Dat project, waarvoor de planvorming nu loopt, is bedoeld
om aan de westkant van de Deurnese Peel landbouwgronden aan te kopen en in te richten
(vernatten) als nieuwe natuur. WBdP is ook bij dit project Leegveld betrokken. We zullen er
binnenkort meer over berichten.
Een vertegenwoordiger van de ZLTO uit Deurne vertelt aan het Weekblad dat er 'in alle stilte veel
geld naar natuurontwikkeling gaat, terwijl onder andere ouderen aan hun lot overgelaten worden'.
Onze reactie daarop: de problemen in de zorg, etc. zijn er zeker. Problemen met de natuur zijn er
echter ook. En ze zijn er al heel lang. Het is dan ook niet voor niets dat al in de jaren negentig de
Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig nationaal natuurnetwerk genoemd) tot overheidsbeleid
werd gemaakt. De bestaande, te kleine natuur dient uitgebreid te worden met nieuwe natuur. Ook
is het een verplichting om de Europese Natura2000-gebieden te beschermen en in het geval van
de Peel ook te verbeteren. Het duurde alleen erg lang voordat het eindelijk eens uitgevoerd werd.
Natuur krijgt vaak weinig aandacht. Het is echter absoluut niet zo dat deze Peelprojecten stiekem
zijn uitgevoerd, zoals nu lijkt te worden gesuggereerd. Het is nationaal en Europees beleid.
Natschade bij De Bult
In het artikel in het Weekblad (zie hierboven) komt ook een veehouder met grond grenzend aan
het Peelgebied De Bult aan het woord. Hij stelt dat op zijn percelen drainage is aangelegd zonder
voldoende metingen vooraf. Nu blijkt volgens hem dat er veel veen in de grond zit, waardoor de
drainage niet goed werkt en hij 'verzuipt'.
Er is echter wel degelijk vooraf bodemonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er veen aanwezig is.
Werkgroep Behoud de Peel en Staatsbosbeheer hebben destijds daarom aangegeven dat de kans
groot was dat de drainage niet goed zou werken en waren er op tegen. Ons inziens was het beter
om in plaats van drainage met greppels te werken (die waren er oorspronkelijk ook, maar ze waren
niet goed meer onderhouden). Ondanks de waarschuwingen heeft het waterschap toch voor de
drainage gekozen.
De enige goede oplossing is ons inziens dat zo'n grond door de overheid wordt aangekocht. Het is
altijd al een natte plek geweest, met kwel. En zo zijn er aan de westkant van De Bult nog enkele
percelen. Zonder aankoop blijft het altijd een probleem: wanneer de grond droger gemaakt wordt,
levert dat hydrologisch nadeel op voor het naastgelegen Peelgebied. Zonder die ontwatering blijft
het een probleem voor de boer. WBdP heeft toen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) rond de
Peel werd begrensd gepleit om ook rond De Bult een strook als EHS te bestempelen. Helaas is
daar geen gehoor aan gegeven!

Steun Werkgroep Behoud de Peel
Stichting Werkgroep Behoud de Peel is voor haar inkomsten hoofdzakelijk afhankelijk van giften en
donaties. De financiële situatie van de stichting is kritisch. De laatste jaren is het financiële resultaat
ondanks zuinig beheer steeds negatief en wordt ingeteerd op de reserves.
Extra ondersteuning is zeer welkom.
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