
Stichting Werkgroep Behoud de Peel is al 36 jaar actief  om de natuurwaarden 
van het Peelgebied te behouden en te herstellen. 
In die jaren is veel bereikt, maar helaas moet er nog steeds heel wat gedaan 
worden om allerlei bedreigingen af  te wenden en ontwikkelingen bij te sturen.
Bij dit werk hebbben we ook uw hulp en steun hard nodig.

Het werk van de Werkgroep
Werken voor het behoud van de Peel betekende afgelopen jaren onder 
andere het voeren van ammoniakprocedures, ijveren voor een stabiele-
re waterstand, reageren op de Programmatische Aanpak Stikstof, com-
mentaar leveren op het concept Beheerplan Natura2000 en inrichten van 
nieuwe natuur. Voor de Peel belangrijke kwesties. 
Wat misschien minder in het oog springt, is dat WBdP ook veel tijd be-
steedt aan recreatie. En dan bedoelen we niet het bevorderen daarvan. 
Dat doen recreatieondernemingen en gemeentes al genoeg. Onze zorg is 
juist dat de recreatie uit de hand gaat lopen. Vanwege het open landschap 
is de Peel wat dit betreft zeer kwetsbaar. Uiteraard moeten mensen van 
de Peel kunnen genieten. Dat is ook nodig om het draagvlak te behouden 
voor de bescherming van de bijzondere natuurwaarden. Tegelijkertijd 
moeten er echter ook voldoende delen van het gebied overblijven waar 
schuwe vogels en andere dieren voldoende rust krijgen om te kunnen 
broeden en foerageren. Bij de vele recreatieplannen (nieuwe wandel- en 
fietsroutes, knuppelbruggen, kunstobjecten, uitkijkpunten, etc.) wordt 
daar ons inziens te weinig rekening mee gehouden. 
Er ontbreekt een totaal-visie. We hebben er daarom bij Staatbosbeheer 
op aangedrongen dat er een goed recreatief zoneringsplan wordt opge-
steld voor alle Peelgebieden en hun omgeving.

Wij sturen u deze informatie omdat u in 
het verleden blijk hebt gegeven van uw 
belangstelling voor dit prachtige natuur-
gebied. De belangrijkste aspecten van 
ons werk in de afgelopen jaren zijn hier 
kort samengevat. 

Een uitgebreider verslag van ons werk in 
deze periode (met enkele extra items) 
staat op onze website www.wbdp.nl. 
Daar vindt u ook meer informatie over 
onze doelstelling, werk en werkge-
bied, onze complete zienswijze op het 
Programma Aanpak Stikstof, meer info 
over de bijsturing van de werkzaamhe-
den van SBB in de Mariapeel en diverse 
andere kwesties.
Als u een mailadres aan info@wbdp.nl 
opgeeft, ontvangt u regelmatig onze di-
gitale Nieuwsbrief. Daarmee wordt u op 
de hoogte gehouden van belangrijke za-
ken op het gebied van de bescherming 
van de Peel.
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Beroep tegen illegale beregeningen gewonnen

De Peel-natuurgebieden zijn op allerlei manieren wettelijk en Europees beschermd, 
maar ze liggen als eilandjes in een intensief gebruikt agrarisch gebied. Daar is de 
uitstoot van ammoniak nog steeds veel te hoog, wat heel nadelig is voor de hoog-
veennatuur, zoals de veenmossen en de veenbes op de foto hiernaast. De land-
bouwgronden rond de Peel worden bovendien sterk ontwaterd, waardoor het in 
de Peel te droog wordt. 
Daarom steekt Werkgroep Behoud de Peel veel energie in taaie juridische procedu-
res tegen deze bedreigingen, plus in overleg met allerlei instanties om te komen tot 
betere regelgeving, én een betere naleving ervan.

Op 12 december 2014 kreeg Wim van 
Opbergen een Koninklijke onderschei-
ding: Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Dit vanwege het feit dat hij 
zich 35 jaar lang bij WBdP met hart en 
ziel (en beide handen) heeft ingezet 
voor de Peelbescherming.
We danken de vele personen en or-
ganisaties die hun steun betuigden 
en die bij de uitreiking aanwezig zijn 
geweest. We kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagd jubileum van Wim 
bij Werkgroep Behoud de Peel. 

Provincies op de vingers getikt

Belangrijk beroep ongegrond verklaard

In 2013 won de Werkgroep twee belangrijke beroepen bij de Raad van State 
(RvS) tegen door de provincies verleende Natuurbeschermingswetvergunnin-
gen aan veehouderijen: 
 1    Zowel provincie N.-Brabant als Limburg verleenden vergunningen waarbij 
de ammoniakneerslag op de Peel toenam ten opzichte van de eerder verleen-
de vergunning. Volgens de provincies was dit geoorloofd, omdat het niet meer 
werd dan wat er was op het moment dat de Peel beschermd werd volgens de 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Gelukkig stak de RvS hier een stokje voor. Stel 
je voor: iedere keer als de uitstoot eindelijk eens ergens gedaald is, zou het zon-
dermeer daarna weer mogen stijgen. Hoe zou de stikstofbelasting op de natuur 
dan ooit omlaag gebracht kunnen worden?
 2      Provincie N.-Brabant rechtvaardigde vergunningen voor toenames van am-
moniak, omdat er gesaldeerd zou zijn uit haar ‘depositiebank’. Er werden daar-
bij geen concrete vergunningen ingetrokken, maar er werd door de provincie 
een getal aan de bank onttrokken. Wij betoogden dat die bank niet voldeed aan 
de Europese eisen. De RvS gaf ons gelijk. Onze beroepen betekenden het einde 
van de Brabantse ‘depositiebank’. Vergunningen voor toenames kunnen alleen 
verleend worden indien er een concrete vergunning elders wordt ingetrokken, 
dusdanig dat per saldo de depositie op het Natura2000-gebied niet toeneemt.

Helaas verloren we in 2013 een ander zeer belangrijk beroep. Als gevolg van 
een vergunning van provincie N.-Brabant bleef de emissie op het bedrijf gelijk. 
Er werden weliswaar emissie-arme stalsystemen toegepast, maar tegelijkertijd 
kwamen er veel meer dieren bij, zodat er geen reductie werd bereikt. In ons 
beroep betoogden wij dat de doelstelling van de Habitatrichtlijn (hoogveenher-
stel, waarvoor de depositie op de Peel drastisch moet afnemen) op deze manier 
nooit bereikt wordt. Ons beroep werd ongegrond verklaard. Volgens de RvS kan 
de vereiste afname ook op andere manieren bereikt worden. Hoe dan werd er 
echter niet bij verteld!

We stelden met succes beroep in tegen de weigering van provincie N.-Brabant 
om op te treden tegen een twintigtal beregeningen zonder de vereiste Nb-wet-
vergunning rondom de Peel. De provincie had volgens de RvS verzuimd om te 
bekijken of de beregeningsputten al aanwezig waren voordat de Peel werd aan-
gewezen als Vogelrichtlijngebied. De provincie zal opnieuw moeten beslissen op 
ons handhavingsverzoek.

Oranje-Nassau



In 2014 werd het plan ‘Koningshoe-
ven natuur’ uitgevoerd. Het betreft 
de inrichting van voormalige land-
bouwgronden in Helenaveen, achter 
de Hoeve Willem III, Julianahoeve en 
Wilhelminahoeve. 
Deze verworven EHS-gronden liggen 
als inhammen in de Deurnese Peel. 
Voordat deze gronden aangekocht 
waren, werden ze met een diepe sloot 
-de Soeloop- door de Peel heen afge-
waterd. Dit veroorzaakte een flinke 
verdroging van de Peel. De Soeloop is 
nu deels gedicht en deels verondiept. 
Al na enkele weken bleek dat de Peel 
er flink natter door werd! Het was ook 
mooi om te zien dat al heel snel aller-
lei zeldzame vogels op het gebied af-
kwamen.

Eind 2013 stelde Staatsbosbeheer (SBB) ons op de hoogte 
van de werkzaamheden die zij van plan was om uit te voe-
ren in de Mariapeel. De maatregelen behelsden het vrijwel 
volledig omzagen van al het bos, het afdichten van ongeveer 
twee derde deel van alle wijken (vroegere turfafvoerkana-
len), het dichten van alle sloten en het machinaal verwijde-
ren van Amerikaanse bosbesstruiken. Hiervoor was Europe-
se subsidie verleend.
Deze werkzaamheden gingen WBdP veel te ver. Het dichten 
van zo’n groot deel van de wijken en van alle sloten is ons in-
ziens niet nodig om de waterstand in de Peel te stabiliseren. 
Bovendien hebben de wijken cultuurhistorische waarde. Het 
verwijderen van zoveel bos is evenmin noodzakelijk voor de 
hydrologie en zal ook schade aan de veenbodem aanrichten. 
Ook bij het machinaal verwijderen van de bosbessen vrees-
den we beschadiging van de kwetsbare bodem en van de 
zeldzame vegetatie in de veenputten.

Reactie op Beheerplan Natura2000
We reageerden op het concept Beheerplan Natura2000 voor de Peelvenen. 
Onze voornaamste punten van kritiek waren: het legaliseren voor de Natuurbe-
schermingswet van alle uitbreidingen/nieuwvestigingen van veehouderijen  van 
vóór april 2010 en het legaliseren van alle beregeningen.
Het legaliseren van de veehouderijen zou volgens het Beheerplan mogelijk zijn 
vanwege de Programmatische Aanpak Stikstof. Met deze PAS wordt echter veel 
te weinig resultaat bereikt (lees hierover verderop meer).
Het legaliseren van de beregeningen wordt in het plan gerechtvaardigd van-
wege de geplande vernattingsmaatregelen. Deze maatregelen zijn ons inziens 
echter veel te mager. Het effect ervan wordt bovendien onjuist weergegeven: 
onterecht wordt gesteld dat de waterstandsfluctuaties zullen verminderen. Bo-
vendien blijkt dat de maatregelen in Limburg (Nieuw Limburgs Peil) niet goed 
uitgevoerd worden: door waterschap Peel en Maasvallei worden in de praktijk 
veel lagere waterstanden in de sloten gehanteerd.
Verder wordt in het plan gesteld dat het effect van beregeningen gering is. Wij 
toonden aan dat dit in zeer droge jaren onaanvaardbaar groot kan zijn. 

Protest tegen grootschalige werkzaamheden in de Mariapeel
Behalve WBdP kwamen ook bewoners uit Griendtsveen en 
Helenaveen tegen de plannen in opstand. De actiegroep 
‘Het bos de klos’ timmerde flink aan de weg.
Provincie Limburg bleek gevoelig voor alle bezwaren en 
besloot om een commissie in te stellen, met als taak de 
voorgestelde maatregelen waar mogelijk bij te stellen. Dat 
resulteerde in een beter plan:
- Er wordt veel minder bos omgezaagd. Bovendien worden 
de bomen (vrijwel) niet afgevoerd, vanwege de kwetsbare 
veenbodem. 
- Er worden geen delen van wijken gedempt. In plaats daar-
van worden dammen in de wijken aangebracht. 
WBdP heeft ingestemd met het advies. Toch zijn we nog 
niet gerust over het geplande mechanisch verwijderen van 
de bosbessen. Ons inziens zijn de veenputten zo belangrijk 
dat het te riskant is om het werk over de hele oppervlakte 
in één keer uit te voeren. Wij hebben daarom om een gefa-
seerde uitvoering van dit werk gevraagd. 

Deurnese Peel veel natter

In het zuidelijk deel van de Mariapeel groeien veel bosbes-
struiken vlak bij waardevolle kwetsbare veenputten.

Deze jonge zwarte ooievaar was een 
van de bijzondere bezoekers aan de 
nieuwe natuur bij de Deurnese Peel.



Werkgroep Behoud de Peel laat graag zoveel mogelijk mensen genie-
ten van de Peel. Maar we kijken heel kritisch naar nieuwe recreatieve 
voorzieningen, om te voorkomen dat al het moois ‘onder de voet ge-
lopen wordt’. Twee zaken hadden onze speciale aandacht:
Het fietspad langs de oostkant van de Helenavaart, het zoge-
naamde ‘jaagpad’ wilde men naar het zuiden verlengen over de kade 
pal op de grens van de Mariapeel.
WBdP en ook SBB gaven aan hier op tegen te zijn, omdat dit te veel 
verstoring van dat rustige deel van de Mariapeel zou betekenen. Sa-
men met SBB bedachten we een betere oplossing: niet over, maar 
onder langs de kade. Dat bleek mogelijk omdat die strook grond ei-
gendom is van SBB. 
Wandelroute Leegveld. Ten westen van de Deurnese Peel, aan het 
Leegveld, is een recreatieonderneming (een ‘Natuurpoort’) gevestigd. 
SBB had het plan om van daaruit, tussen het Leegveld en het Deur-
nes Kanaal, een wandelroute door de Peel aan te leggen. Wij maakten 
bezwaar tegen deze route, omdat hij dwars door een stuk tot nu toe 
ongerepte Peel zou gaan lopen en bovendien op zeer korte afstand 
van enkele dassenburchten. SBB heeft de route aangepast. De route 
zal meer aan de rand van de Peel komen te liggen.

We werkten voor SBB met vrijwilligers 
zeven dagen in de Deurnese Peel, een 
dag in de Mariapeel en een dag in de 
Heidse Peel. Het werk bestond uit het 
zagen en knippen van bomen om het 
veenlandschap open te houden. In 
2012 en 2013 deden we daarbij mee 
met de Landelijke natuurwerkdag. In 
2014 kregen we daarvoor helaas on-
voldoende deelnemers.
We namen maandelijks (en deels 
twee-wekelijks) voor SBB de water-
standen op in de Deurnese Peel en in 
Het Molentje (verworven EHS rond het 
Zinkske).

Werkgroep Behoud de Peel volgde intensief de ontwikkeling van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee de Nederlandse overheid 
denkt te kunnen voldoen aan  de eisen van de Europese Habitatrichtlijn. We 
stuurden meerdere keren kritische reacties naar Kamer- en statenleden:
- Volgens de PAS wordt er zo’n 10 % reductie van de emissie bereikt. Daarvan 
wordt 56% uitgegeven aan ‘ontwikkelingsruimte’ (= groeimogelijkheden voor 
veehouderijen). Er blijft dus minder dan 5% reductie over.
- Met de PAS wordt veel te weinig reductie bereikt. In 2030 zal de stikstofneer-
slag op de Peel nog steeds zo’n drie keer hoger zijn dan hoogveenvegetatie kan 
verdragen. 
- Men suggereert dat ‘herstelstrategieën’ in de natuurgebieden (extra beheer 
en verbetering hydrologie) alles op zullen lossen, maar daarbij wordt genegeerd 
dat extra beheer tot schade aan de natuur zal leiden, of zelfs niet eens mogelijk 
zal zijn als de Peel natter wordt.
- Een groot manco is dat de PAS er simpelweg van uitgaat dat het aantal dieren 
in de Peelregio niet zal toenemen. Dat is echter allerminst verzekerd.

PAS: Programmatische Aanpak Stikstof

Ruimte voor recreatie?

Peelwerk

HELP !
Zoals in deze brochure valt te lezen, is Werkgroep Behoud de 
Peel nagenoeg geheel afhankelijk van haar donateurs. Laat 
blijken hoezeer U ons werk voor de Peel waardeert door een 
bedrag over te maken op het hiernaast vermelde nummer.
Uw steun is essentieel. Hartelijk dank!

Werkgroep Behoud de Peel
Postadres: Lavendelheide 27, 5754 EA Deurne
Telefoon: 0493-319610
E-mail: info@wbdp.nl
Rekeningnummer: 
NL 45 INGB 0005356520 t.n.v. WBdP te Deurne
Website: www.wbdp.nl

Voor karakteristieke hoogveenplanten 
zoals zonnedauw is de stikstofneerslag 
op de Peel veel te hoog.


