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Graag nodigen we alle Peelliefhebbers uit voor een feestje ter gelegenheid van de

"Nacht van de Nacht"
Werkgroep Behoud de Peel heeft het initiatief genomen om in verschillende plaatsen in de Peel (Asten,
Asten-Heusden, Meijel, Griendtsveen) een aantal sfeervolle evenementen op te zetten in samenwerking
met lokale organisaties. Samen met Helden en Nederweert, die al eerder een Nacht van de Nacht
georganiseerd hebben, zijn dat zes evenementen in de Peel, zodat we op 24 oktober het "donkerste
gebied van Brabant" zijn! (http://www.laathetdonkerdonker.nl/DonkerstePlekVanNederland.aspx)
WBdP heeft het Deurnese NMEC de Ossenbeemd bereid gevonden om samen met ons dit Nacht van
de Nacht-evenement op te zetten en we vonden daarvoor een bijzonder sfeervolle accomodatie.
Dit gebeuren is in het bijzonder bedoeld voor
mensen uit onze eigen kring en achterban, maar
het staat ook open voor anderen. Het is vrij
entree, maar de plaatsruimte is beperkt, dus wees
er op tijd bij! We sturen jullie als onze eigen
mensen deze aankondiging iets eerder dan de
pers, zodat jullie je tijdig kunnen aanmelden. Je
kunt een plaatsje reserveren met een telefoontje
naar de Ossenbeemd: 0493-320457 of stuur een
mail naar ossenbeemd@chello.nl.
Programma
We ontvangen jullie graag om 19.30 uur in de
oude turfstrooiselfabriek, Deurneseweg 2b in
Griendtsveen. We raken eerst in de sfeer met
passende muziek en lichtbeelden, waarbij Karin
Menken, (dochter van onze vorig jaar overleden collega Kees) een aantal chansons en liederen ten
gehore zal brengen. Vervolgens maken we een tocht door en langs enkele van de meest historische
plekken van Griendtsveen met de gerenommeerde verhalenverteller Theo Jansen. Tot slot wandelen we
terug over het misschien wel donkerste en spannendste pad dat we konden vinden. Het programma
duurt tot ongeveer ca 23.00 uur.
De gemeente Deurne gaat De Nacht van de Nacht luister bijzetten door de lichten van de
Willibrorduskerk en van het gemeentehuis te doven.
Met vriendelijke groeten,
Chris Vieveen

"Nacht van de Nacht" 24 oktober 2009
De Oude Turffabriek, Deurneseweg 2b Griendtsveen, van 19.30 uur tot 23.00 uur
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Wat is de Nacht van de Nacht?
De Nacht van de Nacht vraagt aandacht voor het behoud van de donkere nacht en geeft gelegenheid
daarvan bewust te genieten. Het is een initiatief van De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur
en Milieu. Door het hele land worden daartoe op zaterdag 24 oktober 2009, de dag voorafgaand aan het
terugzetten van de klok naar de wintertijd, door plaatselijke groepen allerlei sfeervolle en min of meer
feestelijke activiteiten georganiseerd. (Zie: http://www.laathetdonkerdonker.nl/)
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Werkgroep Behoud de Peel heeft 10 beroepen ingediend bij de Raad van State tegen door G.S. Limburg
verleende vergunningen volgens de Natuurbeschermingswet voor het draineren van landbouwgronden
rond de Mariapeel.
Het betreft ondiepe, zogenaamde ‘peilgestuurde’ drainages. Een drainage is een soort buizensysteem in
de grond, waardoor het grondwater sneller wegloopt. De bovenkant van het perceel wordt daardoor
droger. Verdroging rondom de Peel heeft tot gevolg dat er meer water uit de Peel wegstroomt en leidt
dus tot extra verdroging van de Peel. Door de drainages worden de landbouwgronden in het voorjaar
droger, waardoor er ook sneller zal worden beregend.
De provincie heeft de vergunningen verleend, omdat uit een ‘worst-case-berekening’ van het waterschap
zou blijken dat de drainages niet negatief voor de Peel zijn.
De Werkgroep wijst er echter op dat in die berekening is opgenomen dat alle sloten van het waterschap
op een bepaald peil staan ingesteld. Volgens de Werkgroep zijn die peilen in de vergunningen van de
provincie niet voorgeschreven. Er is geen garantie dat de slootpeilen in de toekomst niet zullen worden
verlaagd.
Wanneer die garantie er wel komt, kunnen de bezwaren van de Werkgroep vervallen.
De Werkgroep wijst er op dat ze geen bezwaar heeft gemaakt tegen vervanging van traditionele, diep
gelegen drainages door ondiepe. Ook is er volgens afspraken geen bezwaar ingediend tegen drainages
die al vóór 2001 aanwezig waren en waarvoor in de vergunningen hogere slootpeilen zijn opgenomen.
De Werkgroep stelt dat het tijd wordt dat de vernattingsmaatregelen van het Nieuw Limburgs Peil
concreet worden vastgesteld. De peilgestuurde drainages waren bedoeld om natschade voor de
landbouw als gevolg van dat NLP te voorkomen. Volgens de Werkgroep wil men nu de
compensatiemaatregel al uitvoeren alvorens er over de vernattingsmaatregelen zekerheid is.

Vrijwillig beheerwerk in de Peel
Het beheerwerk in de Peel is weer begonnen, voor de dertigste keer! Dit jubileumjaar zal extra rekening
worden gehouden met de Gladde slang. Samen met Staatsbosbeheer is een plan van werken
afgesproken. Voor de Gladde slang maken we open plekjes (bomen en struiken verwijderen, stammen
en takken stapelen, afplaggen en het plagsel op de houtstapels leggen). We maken ‘zig-zag’-corridors
door bosschages van de ene open vlakte naar de andere. Hierdoor ontstaan er wegen voor de Gladde
slang zonder de vogels op de vlakten visueel te storen. Bomen zullen worden geringd, of hoog
afgezaagd, een aantal bomen zal worden omgelierd. Op begroeide zandruggen zal het beheer gericht
zijn op het maken van zonnige open plekken met het doel insecten, hagedissen en slangen een grotere
leefkans te bieden. Via [Nieuws] en [De Peelflits] op onze vernieuwde website www.WBdP.nl kunt u
meer lezen over de Gladde slang.
Waarom Peelwerk?
De Peel was van oorsprong een hoogveen van duizenden hectaren. Het bestond voornamelijk uit
veenmossen, was zeer nat, arm aan voedingsstoffen en erg zuur. Door ingrijpen van de mens is de Peel
een stuk kleiner en droger geworden. Door verdroging en vermesting uit de veehouderij dreigen de
zeldzame hoogveenplanten te worden overwoekerd door gras en berken. Om dit tegen te gaan is
Werkgroep Behoud de Peel in 1980 begonnen met beheerwerk door het bouwen van dammen in de
sloten, waardoor het water weer steeg, en met bomen verwijderen. Het typische open veenlandschap
kwam daar mee terug. Zeldzame planten zoals Zonnedauw en Lavendelheide, maar ook vogels zoals
Wulp en Kraanvogel krijgen daardoor meer leefkansen. Het werk gebeurt in opdracht van Staatsbosbeheer.
Peelwerkers gevraagd!
Kom een keer helpen met het Peelwerk. Het is nuttig, gezond en heel gezellig. Bovendien kom je in
prachtige stukken Peel. Opgeven bij het WBdP-kantoor (0493-354 411) of via 0493 319 610. We starten
om 9.00 uur. Voor gereedschap en werkhandschoenen wordt gezorgd. Deelnemers zorgen zelf voor een
lunchpakket, laarzen en eventueel regenkleding. Er wordt tot ongeveer 14.00 uur gewerkt.
De werkzaterdagen die nog komen zijn: 24 oktober, 7 november is de landelijke natuurwerkdag
met als begintijd 9.30 uur, 21 november, 5 en 19 december, 2 en 16 en 30 januari, 13 en 27 februari en
13 maart. Daarna stoppen we vanwege het broedseizoen.
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Beroepen tegen drainages rond Mariapeel
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