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Voorwoord
Het Leegveld in ontwikkeling…………………
Voor U ligt de Gebiedsvisie Leegveld.
Projectleiders en projectmedewerkers van de provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas
hebben met vele vertegenwoordigers uit en om het gebied Leegveld maandenlang gewerkt aan
deze visie. Hetgeen over het gebied Leegveld in het Landinrichtingsplan (LIP) “het Onverenigbare
verenigd” van 2005 staat beschreven is geactualiseerd en verder uitgewerkt.
Er is als het ware een droombeeld ontstaan voor het Leegveld. Hoe zal dat gebied er over 10, 20
jaar uitzien als het landinrichtingsplan van ruim 10 jaar geleden is uitgevoerd ? Daarbij is voor
de Werkgroep Leegveld het reeds enkele jaren geleden uitgewerkte en ingerichte Middengebied,
tussen Griendtsveen en Helenaveen, het voorbeeld geweest. De Werkgroep gaat er vanuit dat
over een aantal jaren het Leegveld nagenoeg hetzelfde eindbeeld oplevert als nu zich in het
Middengebied ontwikkelt. Als dat het geval is dan zal blijken dat het huidige droombeeld, dat in de
gebiedsvisie geschetst wordt, werkelijkheid gaat worden.
Maar……sinds 2005 is er in de Peel veel gebeurd en ook landelijk en provinciaal zijn er met
betrekking tot natuurontwikkeling en landbouw veel wijzigingen doorgevoerd en regelingen
bijgesteld. Daarnaast hebben bewoners en organisaties in het gebied nieuwe ideeën en wensen
naar voren gebracht, die zij op een of andere wijze in de toekomst vertaald willen zien.
Alle genoemde ontwikkelingen zijn samengevat in de opgestelde Gebiedsvisie en worden door
de Werkgroep Leegveld aan de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC) en de uitvoerende
partijen aangeboden als basis voor de verdere invulling van de uit te voeren maatregelen in het
gebied.
De leden van de Werkgroep Leegveld hebben veel tijd besteed aan het begeleiden van de op te
stellen visie. Er is stevig gediscussieerd over vele onderwerpen. Mensen, die wonen en werken in en
om het gebied, gaan ver mee in geschetste droombeelden, maar schrikken op gezette momenten
plotseling en onverwacht wakker. Dromen worden dan soms stevig verstoord door praktische
problemen waarmee men te maken denkt te krijgen:
• Hoe wordt om gegaan met de voormalige afvalstortplaatsen aan het Leegveld ?
• Welke zijn de externe gevolgen van het te verhogen waterpeil voor de stortplaatsen, de
woningen en de omliggende landbouwgronden ?
• Blijft de openheid, de bereikbaarheid en de veiligheid van en in het gebied voldoende
gewaarborgd ?
De Gebiedsvisie Leegveld is geen statisch stuk. Het is een visie “met de kennis van nu” en zal tijdens
de uitwerking in de komende jaren nog aangevuld en wellicht aangepast moeten worden.
De Werkgroep zal het uit te voeren maatregelenpakket van dicht bij gaan begeleiden en zo
nodig adviseren om het pakket bij te stellen. Met andere woorden : er blijft werk aan de winkel in
Leegveld.
Gerard Daandels, voorzitter van de Werkgroep Leegveld
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Inleiding
Op de grens van Noord-Brabant en Limburg ligt het natuurgebied de Deurnsche Peel. Het weidse
en waterrijke gebied is een restant van wat ooit een uitgestrekt hoogveenmoeras was. Naarmate er
meer mensen in het gebied leefden, werd de winning van turf bepalend voor het karakter. Dit liep
door tot in de 20ste eeuw toen het veen grotendeels was afgestoken. Gelijktijdig en daaropvolgend
zijn grote delen van de regio ontgonnen en ontwaterd ten behoeve van de landbouw. Als gevolg
zakte de regionale grondwaterspiegel. Wat rest is toch een natuurgebied van internationale klasse,
rijk aan allerlei soorten planten en dieren. Daarom is de Deurnsche Peel opgenomen binnen
het Natuurnetwerk Brabant (NNB), maar ook op Europees niveau beschermd en aangewezen
als Natura 2000-gebied. Dat zijn gebieden die deel uitmaken van een Europees netwerk van
natuurgebieden, die belangrijk zijn om speciale leefgebieden en planten en dieren te beschermen.
De echte veenvorming in het gebied is nu grotendeels verdwenen als gevolg van onder andere
verdroging, lage grondwaterstanden en grote peilfluctuaties. Daarnaast wordt het gebied overbelast
door te hoge stikstofdeposities uit de landbouw, verkeer en industrie. Hierdoor kunnen allerlei
andere planten, zoals Pijpenstrootje en Berk het hoogveen verdringen. De soorten en vegetatietypen
die gebonden zijn aan het hoogveenlandschap zullen daarmee verdwijnen. Bovendien stoten
verdroogde hoogveengebieden veel broeikasgassen zoals CO2 uit. Binnen Nederland komt
het hoogveenlandschap nog op een beperkte schaal voor. Ook elders in Europa staat dit
hoogveenlandschap onder druk.
Uit de ontwikkelingen in het gebied en uit onderzoeken blijkt dat hoogveengebieden weer hersteld
kunnen worden. Dat is dan ook de kernopgave van Natuurnetwerk Brabant en Natura 2000 in
de Deurnsche Peel. Daarnaast is de programmatische aanpak stikstof (PAS) erop gericht om de
hoeveelheid stikstof in het gebied te verminderen, het natuurgebied te versterken en de economie te
ontwikkelen.
Samen met de omgeving is deze visie voor het gebied Leegveld ontwikkeld, waarbij naast de
natuurontwikkeling ook ruimte bestaat voor andere ontwikkelingen zoals landbouw, recreatie en
cultuurhistorie. De gebiedsvisie Leegveld bestaat uit een samenvatting van eerdere visies en is op
bepaalde punten geactualiseerd:
• Landinrichtingsplan Peelvenen;
• Natura 2000-ontwerpbeheerplan;
• Peelbeleving in de Peelvenen;
• PAS gebiedsanalyse;
• Visie Peel-Raamstelling.
De gebiedsvisie Leegveld vormt het kader waarbinnen maatregelen binnen het projectgebied
wordt afgewogen en in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. De gebiedsvisie Leegveld
omvat het westelijk deel van de Deurnsche Peel, met daarin de Liesselse Peel, het Soeloopdal en de
omliggende landbouwgronden. De totale grootte van het gebied is 1.072 ha.
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1.

Beschrijving van het projectgebied

Op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg ligt het gebied Peelvenen. Dit gebied
bestaat uit de natuurgebieden Deurnsche Peel - Mariapeel, de Groote Peel en de omringende
landbouwgronden. Het projectgebied Leegveld ligt ten westen van de Deurnsche Peel en omvat
de Liesselse Peel en de omliggende landbouwgebieden (figuur 1). Het projectgebied ligt geheel
binnen de gemeente Deurne, tussen de dorpen Helenaveen, Liessel en Griendtsveen (gemeente
Horst aan de Maas). De totale grootte van het projectgebied is 1.072 ha. Het gebied behoort
waterhuishoudkundig tot het Waterschap Aa en Maas. Er is een duidelijke scheiding van functies in
het gebied: intensief gebruikt landbouwgebied en natuurgebied.
Het gebied bestaat uit een complex van fragmenten levend hoogveen, beginstadia van regenererend
hoogveen, natte heide op rustend hoogveen, opgaand loof- en naaldbos, gras- en bouwlanden
en open water (sloten, kanalen en plassen). Het gebied ligt als een eiland in een verder agrarisch
landschap. Dit landschap wordt gekenmerkt door grote, moderne bedrijven. Het merendeel bestaat uit
veeteeltbedrijven met bijbehorende akkerbouw. Het recreatieve gebruik in de Deurnsche Peel is zeer
extensief (de meeste bezoekers gaan naar de Groote Peel). Grote delen in de Deurnsche Peel zijn
niet of nauwelijks toegankelijk, het trekt daarom vooral natuurliefhebbers aan. In het gebied Leegveld
wonen 81 huishoudens, waarvan 17 met een agrarisch bedrijf. Publieke partijen, zoals gemeente,
provincie, waterschap en Staatsbosbeheer hebben 576 ha in bezit. Private grondeigenaren hebben
496 ha in bezit. Zie bijlage 2 voor een kaart met het grondeigendom in het gebied.

Figuur 1 Begrenzing projectgebied Leegveld (+ NNB / N2000)
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1.1
Geologie en ontstaansgeschiedenis
De sturende processen bij de ontwikkeling van veengebieden zijn geomorfologie en klimaat.
Hoogveen komt voor op plekken die permanent nat zijn en waar het water voedselarm is
(regenwater).
De Deurnsche Peel bevindt zich op het hoogst gelegen deel van de Peelhorst. Dit door tektoniek
verheven gebied wordt in het westen begrensd door de Peelrandbreuk en in het oosten door de
Tegelenbreuk. De Peelrandbreuk vormt de grens tussen de Peelhorst en de Centrale Slenk. Deze
breuk is mede dankzij versmering van de aanwezige kleiige lagen langs het breukvlak zeer slecht
waterdoorlatend en heeft daardoor het karakter van een semi-ondoorlatende damwand. Als gevolg
hiervan vindt er nauwelijks ondergrondse wateruitwisseling plaats tussen de Peelhorst en de Centrale
Slenk. Daardoor kan het boven op de hoog gelegen horst nat zijn en kon hier veenontwikkeling
plaatsvinden. In een onaangetast hoogveen bestaat de vegetatie in onze klimaatzone grotendeels
uit veenmossen en heideachtigen. De veenmossen vormen in een hoogveen een microreliëf van
bulten en slenken. De groei van veenmos gaat gepaard met verzuring, waardoor de afbraak van
organische stof wordt geremd en het veenmos optimale condities voor veengroei creëert. In een
onaangetast hoogveen blijkt de waterstand nooit dieper weg te zakken dan ca. 30 cm onder
maaiveld. Het veenlichaam, dat vele meters dik kan zijn, en de schoensmeerachtige laag die
de overgang vormt naar de zandondergrond (de gyttja- en gliedelaag) zorgen samen voor een
zeer hoge hydraulische weerstand. Dit geeft een drastische beperking van het waterverlies via
wegzijging en een voornamelijk oppervlakkige afvoer van het neerslagoverschot. Maar minstens
zo belangrijk is dat schommelingen en het uitzakken van de grondwaterspiegel worden beperkt
door de beschermende toplaag van het veenpakket (de acrotelm). Via de bovenste decimeters veen,
slenken en veenbeekjes voert een hoogveen zuur water af. Zo schept het aan zijn randen goede
condities voor nieuwe veengroei. Op deze wijze kan een hoogveen zich langzaam uitbreiden, zelfs
over een minerale ondergrond. De sleutelfactoren voor hoogveenvorming zijn voldoende water,
CO2, licht en beperkte afbraak.
Het oorspronkelijke veenpakket in de Deurnsche Peel was maximaal 8 meter dik. Veen bestaat uit
vergane plantenresten. Onderin zijn dit moerasplanten zoals riet en lisdodde. Het grootste deel
van het veen in hoogveengebieden wordt gevormd door de overblijfselen van veenmossen. Het
grauwveen (de vroegere acrotelm) is vrijwel overal geheel afgegraven.
De Deurnsche Peel is één van de restanten van een tot in de 19e eeuw vele malen groter
hoogveengebied. Circa 9.000 jaar geleden is dit hoogveengebied ontstaan. De vegetatie bestaat
voor een belangrijk deel uit veenmossen, die elk voor zich, maar ook als vegetatie, de eigenschap
hebben regenwater te kunnen bergen. Hierdoor ontstaat er een stabiele grondwaterstand,
die in de loop der jaren zelfs boven de lokale grondwaterstand heeft kunnen uitgroeien. Deze
waterconserverende eigenschap heeft, samen met de abiotische omstandigheden, ervoor gezorgd
dat het hoogveen zich over een grote oppervlakte heeft kunnen uitbreiden.
Vanaf de 19e eeuw is het gebied ontgonnen, met het gevolg dat:
1. om turfwinning mogelijk te maken de grondwaterstand kunstmatig werd verlaagd;
2. grote gebieden na afgraving zijn ontgonnen tot landbouwgebied;
3. in de overige gebieden (dat nu natuurgebied is) meestal ook een deel van het turfpakket is
gewonnen;
4. de waterpeilstabilisatie die het gevolg was van het uitgestrekte hoogveensysteem, niet meer
functioneert.
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Door deze vier factoren hebben we te maken met natuurgebieden die na turfwinning resteren,
verdroogd zijn en niet of nauwelijks meer een oorspronkelijke hoogveenvegetatie hebben. Dankzij
het feit dat deze terreinen niet verder zijn ontgonnen tot landbouwgebied, benaderen zij heel
dicht de voor Nederlandse begrippen oorspronkelijke hoogveennatuur en herbergen ze nog
hoge natuurwaarden. Hoogveen kenmerkt zich door voedselarmoede en vochtigheid. Uitgestrekte
hoogveengebieden (als functionerend ecosysteem) komen tegenwoordig in Noord-Brabant en Limburg
niet meer voor.
1.2
Water
Het grondwater stroomt vanaf de hooggelegen Marisberg en Mariapeel in noord-westelijk
richting naar de huidige kwelgebieden zoals het Soeloopdal. Op de Peelhorst ligt, evenwijdig
aan de Peelrandbreuk, een regionale grondwaterscheiding. Deze scheidt het stroomgebied van
de Brabantse beken (o.a. de Oude Aa) van de Noord-Limburgse beken. Het gebied watert af in
westelijke en noordwestelijke richting. Deze grondwaterstroming, de beperkte uitwisseling van water
over de versmeerde Peelrandbreuk en de weerstand van het veen bemoeilijken het wegzakken van
regenwater naar de ondergrond en naar de omgeving. Dit heeft de ontwikkeling van het uitgebreide
hoogveengebied hier mogelijk gemaakt. Voordat het grondwater de Peelrandbreuk bereikt, wordt
het door de ondergrondse weerstand omhoog geduwd. Hierdoor is er relatief veel kwelwater in de
zone ten oosten van deze breuk in o.a. het Soeloopdal. De gronden die direct aan de Peelgebieden
grenzen hebben een dicht slotenpatroon en zijn zichtbaar nat en laag.
Van nature is het grondwater in het gebied voedselarm en lijkt op regenwater. Op veel plekken
in het gebied komt van nature ijzerrijk grondwater voor. Uit kwaliteitsgegevens blijkt dat het
oppervlaktewater in het kanaal van Deurne niet voldoet aan de ecologische streefwaarden.
In het gebied ligt een uitgebreid stelsel van waterlopen. Het kanalenstelsel vervult een belangrijke
functie voor waterdoorvoer en wateraanvoer (Maaswater) van buiten het plangebied. Conservering
van systeemeigen water met behulp van compartimentering door middel van dammen en stuwtjes
verhogen het waterpeil in het natuurgebied. Dit water is afkomstig van regenwater en is dus
systeemeigen en voedselarm. In de loop der jaren is in de Deurnsche Peel de grondwaterstand
verhoogd door interne waterconservering. In de landbouwgebieden rondom de natuurgebieden
zijn ook maatregelen genomen om de verdroging van zowel de landbouwgronden als
natuurgronden tegen te gaan. Het gaat om waterconservering, peilverhogingen en wateraanvoer
vanuit de Maas via het kanaal van Deurne. In het gebied zijn diverse bemalingen aanwezig voor
landbouwpercelen. Het Kanaal van Deurne wordt gebruikt voor aanvoer van water uit de Maas
naar landbouwpercelen in het gebied. Het kanaal van Deurne heeft een relatief hoog waterpeil. De
Oude Aa wordt gevoed door water uit het Kanaal van Deurne en stroomt daarmee door de Liesselse
Peel en de Deurnsche Peel.
Zie bijlage 3 voor een kaart met de bestaande watergangen.
1.3
Natuur
In de Deurnsche Peel komen nog karakteristieke soorten van hoogveen en restanten van
hoogveensystemen voor. De eerste aanzet tot regenererend hoogveen is de groei van nieuwe
veenmossen. Dit is op diverse plekken in het gebied te zien. In de Deurnsche Peel is sprake van een
mozaïek van regenererend hoogveen en goed ontwikkelde vochtige heiden en berkenbroekbossen.
Daarnaast omvat het natuurgebied grotere oppervlakten van, al dan niet vergraste, droge en
vochtige heide, berken- en wilgenstruweel, open water en rietmoeras.
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Veel flora en fauna in het gebied zijn gebonden aan de omvangrijke natuurgebieden of zijn
karakteristiek voor heide en hoogveenlandschap. Het betreft veelal bedreigde of beschermde
soorten. De Peelvenen zijn belangrijk voor broedvogels (o.a. zeldzame water- en moerasvogels),
trekvogels en wintergasten, en ook voor amfibieën en reptielen. Het kanaal van Deurne en
de daarlangs staande oude bomen zijn van belang voor een aantal vleermuizensoorten
(watervleermuis en franjestaart). In het natuurgebied komen velen soorten libellen (>40 soorten) en
vlinders (500 soorten nachtvlinders en 30 soorten dagvlinders) voor.
In het agrarisch gebied komen ook diverse natuurwaarden voor. Het betreft soorten die in
het agrarisch gebied thuishoren, en afhankelijk zijn van open, vochtige gebieden met een
permanent graslandbeheer. Maar ook soorten die zowel het natuurgebied als de nabijgelegen
landbouwgronden gebruiken. Hier valt te denken aan:
• trekvogels (steltlopers, eenden en kraanvogels) die het Peelgebied gebruiken als tussenstation
naar de overwinteringgebieden;
• ganzen (o.a. de zeldzame Taiga-rietgans en Kolgans) die de winter doorbrengen in de
Peelvenen en de omliggende agrarische gebieden;
• dassen die in de Deurnsche Peel burchten hebben en foerageren in het omliggende
landbouwgebied.
Binnen het projectgebied Leegveld is 650 ha aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB).
Hiervan is 285 ha reeds bestaande natuur, waaronder de Liesselse Peel. Daarnaast moet er nog
365 ha aan nieuwe natuur ingericht worden. Zie bijlage 4 voor een kaart met de bestaande en
nieuwe natuur. In het projectgebied liggen 2 voormalige vuilstorten.
1.4
Landbouw
De landbouw is de belangrijkste vorm van werkgelegenheid in de regio. De landbouw in het
gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grote, moderne bedrijven die grootschalig en
rationeel opereren. Het merendeel bestaat uit veeteeltbedrijven met bijbehorende akkerbouw, verder
is er intensieve veehouderij. Binnen het projectgebied liggen 17 agrarische bedrijven en is 640 ha
in gebruik als cultuurgrond. Hiervan is 304 ha in gebruik als grasland en 336 ha als bouwland
(basis registratie percelen 2015). Zie bijlage 5 voor een kaart met het landbouwkundig gebruik. Er
is sprake van een sterke ondernemers- en pioniersgeest. De ondernemers zijn sterk gehecht aan de
cultuur, wonen en werken in deze regio.
1.5
Landschap en cultuurhistorie
De geologische en geomorfologische ondergrond en de historische ontwikkelingen hebben het
landschap een specifieke opbouw gegeven. Er zijn verschillende vindplaatsen van Paleolithische
en Neolithische artefacten in of rond het gebied. Het gebied is direct na de laatste IJstijd, vanaf
ca 12.000 v Christus, regelmatig bezocht door jagers-vissers-verzamelaars en bewoond geweest
op de hoge ruggen. In de loop der tijd zijn de bewoningssporen en grafheuvels onder het veen
verdwenen. In gebieden waar het veen bewaard is gebleven, ligt nog veel onbekende informatie
opgeslagen, die in het Pleistoceen gedeelte van Nederland uitermate schaars is geworden. Het
gebied heeft grotendeels een lage archeologische verwachtingswaarde, alleen op de hogere
gronden is de verwachtingswaarde middelhoog.
Er werd al eeuwen in handkracht turf gestoken in eendagsputjes (boerenkuilen). Deze putjes
zijn onder andere bewaard gebleven in de Liesselse Peel. Tussen de boerenkuilen zijn de oude
turfafvoerwegen of peelbanen nog grotendeels aanwezig. Deze banen en boerenkuilen zijn al
eeuwen oud, zeer waardevol en zeldzaam. Het gebied is het oudste voorbeeld van een planmatige
veenontginning in Zuid-Nederland. De ontginning dateert uit eind 19e eeuw. Van cultuurhistorische
waarde is het kanalen- en wijkensysteem (vaarten en drietandsysteem) in de Deurnsche Peel.
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De kanalen vormen de grondslag voor de ontginning en zijn belangrijke lijnen in het landschap.
De karakteristieke laan- en kanaalbeplantingen met eiken benadrukken de veenkoloniale structuur.
Particuliere bedrijven zijn in de Deurnsche Peel tot 1983 doorgegaan met het afgraven van veen met
draglines en een spoortreintje (vlakte van Minke en het Leegveld). Zie bijlage 6 voor een kaart met
cultuurhistorische waarden.
1.6
Recreatie en verkeer
Het agrarisch landschap en de natuurgebieden zijn belangrijke trekkers voor het dagtoerisme.
Belangrijke waarden zijn de rust, de weidsheid van het landschap, de ruigheid, bijzondere flora
en fauna, cultuurhistorie en het landelijke karakter. Het aanbod aan recreatievoorzieningen wordt
intensief benut door de lokale en regionale bevolking, alsmede door de verblijfsrecreanten uit de
omgeving. Waarbij een grote groep, de ouderen, bewust de ruimte, rust en natuur opzoekt. Een
relatief kleine groep, veelal jongeren, zoekt de uitdaging en gebruikt het gebied als decor voor hun
activiteiten.
In 2000 is het fietsknooppuntensysteem ingevoerd, daarnaast zijn tal van fietsroutes beschreven,
maar niet gemarkeerd. Voor wandelaars loopt het Lange Afstand Wandelpad Peellandpad (LAW
701), het wandelknooppuntensysteem en een aantal door Staatsbosbeheer gemarkeerde routes door
het gebied. Langs het kanaal van Deurne zijn er vismogelijkheden voor vergunninghouders. Ruiters
kunnen gebruik maken van het ruiter- en menroutenetwerk in het gebied. In perioden met ijs kan
er geschaatst worden op vennen in de Deurnsche Peel, waarvoor het waterschap Aa en Maas dan
tijdelijk een brug plaatst over het kanaal van Deurne.
Men kan in de huidige Peel een echte ‘Peelbeleving’ hebben. De karakteristieke eigenschappen
van hoogveen kunnen in de Deurnsche Peel nog ervaren worden. Het betreft eigenschappen zoals
het open landschap, de rust, vochtigheid en voedselarmoede (met de plant- en diersoorten die
daar bij horen). Maar ook de cultuurhistorie met de ontginningspatronen en restanten van de PeelRaamstelling dragen bij aan de Peelbeleving.
Er liggen 44 km aan wegen in het gebied, een gebiedsontsluitingsweg en erftoegangswegen,
bedoeld voor het toegankelijk maken van erven. De erftoegangswegen type I hebben daarbij
een verbindende functie en zijn niet voorzien van een fietspad. De overige wegen zijn
erftoegangswegen type II met het accent op de erffunctie. Het grootste deel van de wegen zijn
verhard (24 km), maar ook halfverharde (2,4 km) en onverharde wegen (15 km) zijn aanwezig.
Bewoners uit het gebied zijn de belangrijkste gebruikers van de aanwezige plaatselijke
infrastructuur. Het overgrote deel van het vervoer vindt per auto plaats, maar de wegen worden
ook zeer intensief gebruikt door recreatief fietsverkeer. De bereikbaarheid van het gebied met het
openbaar vervoer is slecht, veel wandelaars komen met de auto. Parkeren vind vaak plaats bij
recreatie- en horecabedrijven of bij de Halte in Griendtsveen. Zie bijlage 7 voor een kaart met het
type wegen in het gebied.
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2.

Knelpunten

Door de opeenstapeling aan functies in het gebied treden er verschillende knelpunten op. Bepaalde
functies vullen elkaar goed aan, maar andere functies hebben een negatief effect. In dit hoofdstuk
worden per thema de knelpunten opgesomd, waarbij enkele knelpunten overlappen.
2.1
Water
• De omvangrijke waterbeheersingswerken in het verleden (onder meer voor de ontginningen) en
de intensivering van het grondgebruik en daarmee samenhangende inrichting (o.a. drainage en
beregening) hebben geleid tot een sterke verdroging in het natuurgebied;
• In winter/voorjaar wordt in een deel van het bestaande natuurgebied niet aan de waterwens
voldaan. In de zomer wordt op een aantal plekken niet aan de gewenste grondwaterstand voor
natte natuurlijke vegetaties voldaan;
• In bepaalde delen van het landbouwgebied wordt hinder ondervonden van te hoge
grondwaterstanden in het vroege voorjaar. Daarnaast is er sprake van watertekort gedurende
de zomermaanden;
• In de huidige en toekomstige natuurgebieden liggen waterlopen voor aanvoer of afvoer
van landbouwwater. Vanwege de lagere waterstand in de landbouwgronden fluctueert de
waterstand in het natuurgebied teveel;
• Het kanaal van Deurne overschrijdt de streefwaarden voor een ecologische functie voor fosfaat
en stikstof. Het voldoet ook niet aan de normen voor viswater op het punt van fosfaat en
ammonium. De verantwoordelijke bronnen zijn overstorten, lozingen, aanvoer van gebiedsvreemd
water, verontreinigde waterbodems en chemische processen in de bodem na vernatting;
• Het kanaal van Deurne werkt over grote trajecten infiltrerend. Hierdoor komt op bepaalde
plekken water met een andere (meer voedselrijke) kwaliteit in de ondergrond van het gebied,
via lekkages of kwel;
• In het kanaal van Deurne doorgraven bevers de kade, waardoor lekkages richting het
natuurgebied ontstaan;
• Door uitspoeling van nitraat is het grond- en oppervlaktewater te sterk belast. Dit vormt een
bedreiging voor het gietwater voor de land- en tuinbouw en het kwel- en oppervlaktewater voor
de natuur;
• In de natuurgebieden voldoet slechts een deel van het grond- en oppervlaktewater aan de
kwaliteitseisen voor natuur (met name voedingsstoffen vormen een knelpunt);
• In het natuurgebied zijn op bepaalde locaties waterdichte lagen doorsneden, bijvoorbeeld door
de aanleg van sloten in het verleden. Hierdoor lekt water naar de ondergrond;
• Voor het in stand houden van bepaalde woningen/bedrijfsgebouwen bij de gewenste
toekomstige waterstandsverhogingen moeten technische maatregelen getroffen worden.
• 2 vuilstorten zijn gelegen in het natuurgebied. Eventuele verspreiding van verontreinigingen uit
de voormalige vuilstorten kan mogelijk een gevaar vormen voor de milieukwaliteit.
2.2
Natuur
• Voor een aantal stikstofgevoelige habitattypen in het natuurgebied wordt de kritische
depositiewaarde (KDW) van stikstof overschreden. Vooral voor de habitattypen actief en
herstellend hoogveen is er sprake van een sterke overbelasting, respectievelijk 1.123 mol N/ha/
jaar en 1.200 mol N/ha/jaar in 2014. Door de stikstofdepositie vormt vermesting en verzuring
een knelpunt voor de gewenste habitattypen. Hierdoor gaan andere plantensoorten zoals berk
en pijpenstrootje domineren en wordt de kenmerkende hoogveen-vegetatie bedreigd;
• De huidige ontwatering ten behoeve van de landbouw en woningen maakt het creëren van
optimale omstandigheden voor hoogveenregeneratie zeer moeilijk;
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•
•
•

Door verdroging vindt op veel plaatsen oxidatie plaats van het voorkomende veen, dit zorgt
voor uitstoot van CO2;
Bepaalde wegen en waterlopen vormen hindernissen (fysiek, geluid, licht, beweging) voor
dieren om van het ene naar het andere natuurgebied te trekken.
De invasieve exotische plantensoort Japanse duizendknoop overwoekert in bepaalde delen de
inheemse vegetatie.

2.3
Landbouw
• Veel landbouwbedrijven zitten klem tussen elkaar, de woonkernen, de natuurgebieden en een
stapeling van regelgeving. Het huidige beleid ten aanzien van ammoniak en stank legt aan veel
veehouderijbedrijven beperkingen op bij uitbreiding of hervestiging;
• De landbouwkundige basisinrichting kan plaatselijk beter. De verkaveling is plaatselijk te
versnipperd en de bouwblokken zijn te klein;
• In sommige delen van het gebied is de grondwaterstand in de winter/voorjaar te hoog en in
zomer te laag;
• Veel agrarische bedrijven zijn gelegen in of in de nabijheid van de bestaande en/of nieuwe
natuurgebieden. Deze bedrijven hebben geen of beperkte ontwikkelingsmogelijkheden.
2.4
Landschap en cultuurhistorie
• Voor laanbomen in bepaalde delen van het gebied wordt de standplaats ongeschikter (hogere
grondwaterstand);
• Kleine beplantingselementen en reliëfelementen zijn verdwenen;
• De kwaliteit van de erfbeplantingen is niet optimaal;
• Typische gebiedskenmerken vervagen door de pleksgewijze uitbreiding van natuurgebieden en
het verdwijnen van agrarische bedrijven op willekeurige plekken;
• De uniformering van het landschap zorgt voor een kwaliteitsvermindering van het gebied.
2.5
Recreatie en verkeer
• Door de vernatting is de toegankelijkheid midden in het natuurgebied verminderd. Recreanten
maken in het natuurgebied gebruik van de kades en dammen als wandelroute;
• Delen van het natuurgebied worden als ontoegankelijk ervaren. Zo is in 2010 de brug over het
kanaal van Deurne verwijderd (verlengde Eikenlaan) waardoor recreanten het natuurgebied
vanuit Griendtsveen of Helenaveen moeten bereiken;
• Enkele paden zijn bepaalde delen van het jaar moeilijk begaanbaar, bijvoorbeeld de
verlengde Eikenlaan;
• De zonering van verschillende vormen van recreatie in het gebied (fietsen, wandelen,
paardrijden, skaten) is onduidelijk;
• Er zijn onvoldoende vrij liggende wandel- en fietspaden, een aantal ontbrekende schakels in het
wandel- en fietsroutenetwerk en onvoldoende ruiterpaden / verbindingen;
• Op drukke dagen zorgen in bermen geparkeerde auto’s voor hinder, verkeersonveiligheid en
visuele vervuiling;
• De toegankelijkheid van de oevers van het Kanaal van Deurne voor motorvoertuigen is
ongecontroleerd;
• Natuurbelangen verzetten zich tegen verdere ontwikkelingen in kwetsbare gebieden. Echter
vooral voor de lokale bevolking is het behouden en ontwikkelen van wandelvoorzieningen in de
huidige natuurgebieden gewenst;
• Enkele eftoegangswegen worden oneigenlijk gebruikt. Vooral verkeer van Venray/IJsselstijn
naar Liessel (A67), dat probeert de kern van Deurne te vermijden, gebruikt de weg Leegveld en
omgeving als “sluiproute”.
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3.

Visie en doelstellingen

Het doel voor de Peelvenen is het behoud van de hoogveenrestanten en om het gebied weer te
ontwikkelen tot een functionerend hoogveenlandschap. In de jaren ’90 is daartoe nieuwe natuur
aangewezen en nu is een functiewijziging aan de orde. De belangrijkste hoofddoelstellingen voor
het projectgebied Leegveld zijn:
• Realisatie van de nieuwe natuur binnen Natuurnetwerk Brabant (NNB);
• Realiseren van duurzame watersystemen gericht op versterking van de natuurfunctie, voorkomen
van schade in de landbouw, aan woningen en wegen, en verbetering van de waterkwaliteit;
• Uitwerken van de perspectieven voor de landbouw en actief realiseren van diverse
ontwikkelingsmogelijkheden;
• Terugdringen van de verzuring/eutrofiëring;
• Realisatie van recreatieve verbindingen en fietsverbindingen;
• Opwaardering van het landschap en cultuurhistorie zichtbaar en beleefbaar maken.

Figuur 2 Sfeerbeeld huidig en toekomstsituatie
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3.1
Water
In het landbouwgebied worden alle inrichtingsmaatregelen voor waterconservering, optimalisatie
waterpeil, compensatie van vernatting en verminderen van wateroverlast bij afvoerpieken
uitgevoerd. In overleg met de landbouw wordt beoogd de winter- en voorjaarsgrondwaterstand
grotendeels te handhaven, plaatselijk is verhoging van deze grondwaterstand mogelijk. Daarnaast
is plaatselijk een verhoging van de zomergrondwaterstand in het landbouwgebied mogelijk. Ook
wordt gestreefd naar verplaatsing van beregeningsputten, zodat de zomergrondwaterstand in het
natuurgebied en landbouwgebied minder diep uitzakt.
In de nieuw ingerichte natuur wordt het peil opgezet. In eerste instantie gericht op herstel van de
hydrologische omstandigheden in hoogveenkerngebieden (PAS maatregel 2021) en daarna gericht
op ontwikkeling van natuurambities zoals hoogveenlandschap. Het peil wordt zowel in het belang
van natuur als mogelijke effecten op andere functies, geleidelijk opgezet.
Doelstellingen water
• Het realiseren van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) voor bestaande
en nieuwe natuur. Belangrijkste ingreep is waterpeilverhoging en minimaliseren van de
peilfluctuaties, zodat er minder wegzijging vanuit het natuurgebied plaatsvindt. Omliggende
landbouwgronden worden daardoor te nat voor landbouwgebruik en zijn om die reden
aangewezen als nieuwe natuur (NNB);
• Het realiseren van een goede waterkwaliteit voor de bestaande en nieuwe natuur;
• Het reduceren van het aantal diffuse bronnen dat op oppervlaktewater met ecologische functie
loost;
• Het reduceren van de nitraat- en fosfaatuitspoeling vanuit de landbouw;
• Het verminderen van de droogteschade in de landbouw en het voorkomen van nieuwe
wateroverlast.
3.2
Natuur
Het gebied ontwikkelt zich tot een compleet en robuust hoogveenlandschap met
hoogveenlenzen, overgangsveen en laggzones in mozaïek met een halfnatuurlijk landschap
(100 jaar langetermijnvisie Natura 2000 beheerplan). Voor alle N2000 gebieden gelden
instandhoudingsdoelen die aangeven welke natuurwaarden moeten worden behouden of verbeterd.
De kern van de doelstelling voor de Deurnsche Peel is het op gang brengen of continueren
van het unieke proces van hoogveenvorming en het beschermen van het nog aanwezige
hoogveenlandschap. Verder zijn er doelen voor het behoud van diverse vogelsoorten. Hiertoe
worden de hectares voor natuurontwikkeling volledig verworven en ingericht. Het waterpeil
wordt zodanig opgezet/vastgehouden, dat er in de bestaande natuurgebieden de condities voor
hoogveenvorming worden verbeterd. Daarnaast wordt de nieuwe natuur zodanig ingericht zodat
zij ruimte biedt aan plant- en diersoorten die worden verdrongen uit de bestaande natuurgebieden.
Hierbij wordt rekening gehouden met het voorkomen van vestiging en de verwijdering van invasieve
exoten (zoals Japanse duizendknoop en trosbosbes).
Door de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de ammoniakemissie van de landbouwsector
teruggedrongen worden, zodat de achteruitgang in oppervlakte en kwaliteit van de habitattypen
wordt voorkomen.
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Doelstellingen natuur
• Inrichten van 365 ha nieuwe natuur. Deze in te richten nieuwe natuur fungeert in eerste instantie
als een buffer rondom de bestaande natuur, waardoor in de bestaande natuur de waterstanden
stabieler worden en minder zullen fluctueren. Inrichtingsmaatregelen bestaan onder andere uit
de aanleg van kades en kunstwerken en dempen het van watergangen. Voor de aanvoer van
water is het gebied geheel afhankelijk van neerslag, omdat alleen dit water voldoet aan de
eisen van een hoogveengebied;
• Het ontwikkelen van eigen waarden voor de nieuwe natuur. In grote lijn liggen de natuurdoelen
daarvoor in de sfeer van hoogveenbegeleidende natuurdoelen - zoals laagveenmoeras,
broekbos, schrale graslanden, waarbij in het algemeen het voedingsstoffenniveau in de
uitgangssituatie veel te hoog is. Inrichtingsmaatregelen zijn gericht op het afvoeren van
voedingsstoffen (begrazen met vee, maaien en afvoeren en/of bouwvoor verwijderen);
• Het inrichten van leefgebieden voor plant- en diersoorten die door de vernatting uit het
natuurgebied worden verdrongen en thuishoren in de randzone van hoogveengebieden;
3.3
Landbouw
In het landbouwgebied worden alle inrichtingsmaatregelen voor waterconservering, optimalisatie
waterpeil, compensatie van vernatting, verminderen van wateroverlast bij afvoerpieken en het
principe van de juiste teelt op de juiste plaats geïntegreerd. De waterbuffering in de winter en
voorjaar zal hoofdzakelijk plaatsvinden binnen de (bestaande of) nieuwe natuur. Zowel in natuur- als
in landbouwgebieden worden stabiele waterpeilen ingesteld in zomer en winter. De landbouw krijgt
hogere zomerwaterstanden, dit ter voorkoming van verdroging van natuur. Ook wordt gestreefd
naar verplaatsing van beregeningsputten, zodat de zomergrondwaterstand in de grenszone van het
natuurgebied en het landbouwgebied minder diep uitzakt. Grasland past goed bij de Peelnatuur:
gras in het landbouwgebied betekent betere grondwaterstanden in het natuurgebied. Om het
grasland rond de NNB te behouden willen de gebiedspartners haar gronden tijdelijk verpachten
aan agrariërs. Bij voorkeur aan lokale agrariërs met gepast grondgebruik. De omstandigheden voor
de grondgebonden veehouderij (grasland) in de nabijheid van het NNB zal goed zijn.
De verwerving van landbouwgronden in het NNB gebeurt op vrijwillige basis: de agrariër
bepaalt zelf het moment van verkoop/verplaatsing van grond en/ of bedrijf. Dit kan betekenen,
dat een aantal agrarische bedrijven binnen het NNB voorlopig nog een aantal jaren actief blijft.
Ook nieuwe vormen van economie moeten ruimte krijgen in de NNB, die passen binnen de
ecologische en hydrologische randvoorwaarden, zoals natte landbouw op een venige ondergrond
(palludicultuur). Daarnaast bestaan er ook mogelijkheden voor agrariërs om zelf natuur in te richten
en te beheren.
Doelstellingen landbouw
• Het verbeteren van de perspectieven voor de landbouwbedrijven binnen het projectgebied
binnen de randvoorwaarden voor natuur, water en milieu. Dit perspectief moet zich richten
op bedrijven die willen ontwikkelen en vergroten, maar ook op bedrijven die zich richten op
verbreding en biologische landbouw;
• Voor de meeste bedrijven is een grotere huiskavel gewenst en/of een beperking van het aantal
kavels.
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3.4
Landschap en cultuurhistorie
Het veengebied vormt een herinnering aan het moeilijk te passeren grensgebied tussen NoordBrabant en Limburg. Waarbij de relicten van de vervening en de Peel-Raamstelling betekenis
geven aan het cultuurhistorisch erfgoed. Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden
met de geomorfologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Het landschap wordt
opgewaardeerd en de cultuurhistorie wordt zichtbaar en beleefbaar gemaakt, in samenhang met
de recreatieve opgaven. De restanten van de Peel-Raamstelling worden overgelaten aan de natuur.
De tankwal is dicht begroeid, de schootsvelden mogen dichtgroeien en kazematten zijn geschikt
gemaakt voor vleermuizen.
Doelstellingen landschap en cultuurhistorie
• Het behouden en versterken van de leesbaarheid van de geschiedenis van het
hoogveenontginningenlandschap;
• Het versterken van de landschappelijke kwaliteiten van het gebied, door het behoud en
de versterking van de openheid, aanleg/herstel van landschapselementen, realisatie van
ecologische verbindingzones (EVZ) of saneren/opknappen van ontsierende elementen;
• Het behoud en herstel van de kenmerkende laanboomstructuur;
• Het zichtbaar een beleefbaar maken van de cultuurhistorie;
• Cultuurhistorische elementen en locaties behouden en ontwikkelen;
• Het intact houden van de landschapsstructuur (bijv. kavelstructuur) en landschapslijnen zoals
wegen, kanalen en laanbeplantingen.
3.5
Recreatie en verkeer
In het gebied vinden economische activiteiten plaats die essentieel zijn voor een vitaal platteland,
mensen de gelegenheid geeft om van het veengebied te genieten, maar niet bedreigend zijn voor
het veenlandschap. Binnen het gebied wordt geen grootschalige toeristisch recreatieve ontwikkeling
beoogd. Toeristen en recreanten kunnen op verschillende manieren de natuur en de cultuurhistorie
waarnemen en ervan genieten. Voor de één zal het fietsend, voor de ander wandelend en voor
sommigen struinend plaatsvinden, afhankelijk van het aanbod en mogelijkheden. Er worden geen
voorzieningen aangelegd om het kanovaren in het plangebied mogelijk te maken.
De bestaande natuur in de Deurnsche Peel blijft uitsluitend toegankelijk voor wandelaars, zonder
gemarkeerde wandelroutes (struinnatuur). In de nieuwe natuur zijn extensieve vormen van recreatief
medegebruik mogelijk (wandelen, fietsen, paardrijden en natuurgerichte recreatie). Recreatief
medegebruik van het gebied wordt getoetst op drie criteria:
• Activiteiten mogen geen nadelig effect hebben op toekomstige hydrologische omstandigheden;
• Openheid van ganzen- en weidevogelgebieden mogen niet worden aangetast;
• Huidige rust en stilte mogen niet worden aangetast door extra verkeersstromen. Dit betekent
onder andere dat in Leegveld elke vorm van nieuwe recreatie die gemotoriseerd verkeer
aantrekt ongewenst is en dat in de omgeving Einderweg/ Centurioweg uitbreiding van recreatie
als economische activiteit ongewenst is vanwege de kwetsbare natuur.
• Buiten het gebied, in het blijvende landbouwgebied, zijn mogelijkheden voor kleinschalige
recreatieve ontwikkelingen als een vorm van landbouwverbreding, bijvoorbeeld als zorg- en
recreatieboerderij, minicamping of groepsverblijf. Recreanten kunnen hier de auto parkeren en
in het gebied recreëren.
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Doelstellingen recreatie en verkeer
• Het ontwikkelen van voldoende en gevarieerde mogelijkheden voor een passend recreatief
gebruik in het gebied;
• Het realiseren van een aantrekkelijk en voldoende dicht netwerk van fiets- en
wandelverbindingen;
• Verhogen van de gastvrijheid door ontwikkeling van gerichte product-marktcombinaties (met
name dag- en verblijfstoeristen van verder weg);
• Verbeteren van de milieuaspecten (water, lucht, rust en ruimte);
• De Peelbeleving vergroten door de ontwikkeling van de Peeltroeven Griendtsveen, Siberië,
Liesselse kuilen en Gouden Helm;
• De Peelbeleving vergroten door betere koppelingen en ontsluiting met cultuurhistorie;
• De recreatieve ontwikkelingen gebeuren op basis van een toeristisch-recreatieve zonering voor
het gehele gebied Peelvenen;
• De verkeersveiligheid van de weg Leegveld bevorderen door deze af te sluiten voor doorgaand
verkeer;
• Het voorkomen van sluipverkeer door het gebied.
De Peeltroeven zijn een samenhangend stelsel van de belangrijkste locaties met peelbeleving in en
rond de Peelvenen. Elke Peeltroef geeft een deel van het verhaal van de Peelvenen weer, zoals turf,
oorlog en hoogveen. De Peeltroeven maken onderdeel uit van de wandel- en fietsroutestructuren,
maar zijn ook via een nabije parkeervoorziening afzonderlijk te bezoeken. Zie bijlage 10 voor
een beschrijving van de Peeltroeven in het Leegveld.
3.6
Randvoorwaarden
Garanties aan streek vormen de randvoorwaarden voor de planuitwerking en -uitvoering, zoals
het behoud van de functies wonen en landbouw in het gebied en het behoud van andere actuele
waarden:
• Het gebied wordt pas ingericht, nadat de inrichtingsvisie en het inrichtingsplan zijn vastgesteld;
• Gronden worden pas ingericht, nadat deze zijn verworven;
• Waterpeilen worden pas aangepast, nadat agrariërs zelf natuur hebben gerealiseerd, gronden
zijn verworven en/of nadat bewezen is, dat er geen negatieve uitstraling is naar aangrenzende
gronden met een landbouwkundige functie;
• Wateroverlast voor de bedrijven, landbouwgronden, woningen en laanbomen in het gebied
wordt voorkomen;
• Verhoging waterstand mag niet leiden tot overlast buiten het projectgebied;
• Het plan dient te voorzien in een adequate schaderegeling. Het waterschap verzorgt de
loketfunctie ten aanzien van het melden van eventuele natschades;
• Handhaven van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het plangebied (met
uitzondering van de bestaande en nieuwe natuurgebieden);
• Handhaven van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor omwonenden;
• Behoud van geomorfologische archeologische en cultuurhistorische waarden;
• Behoud van bestaande bosgebieden;
• Beheersen van extra fosfaatbelasting van natuur en oppervlaktewater door vernatting;
• Recreatieve ontwikkelingen worden getoetst aan het recreatief zoneringsplan van
Staatsbosbeheer.
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4.

Van visie naar uitvoering

De Gebiedsvisie Leegveld 2027 vormt het kader waarbinnen maatregelen binnen het projectgebied
wordt afgewogen en in samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Bij de realisatie van de
doelen wordt zorgvuldig met de belangen van de bewoners en gebruikers van het gebied en de
gebiedswaarden omgegaan. Het waterschap voert de regie op de uitwerking en uitvoering van
de hydrologische en ecologische maatregelen. Hierbij bewaakt het waterschap niet alleen de
voortgang, maar volgt ook inhoudelijk de uit te werken maatregelen. De Werkgroep adviseert
hierover aan de Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC). Voor de overige maatregelen in het
gebied zijn andere partijen als trekker verantwoordelijk. Dit kunnen leden uit de Werkgroep zijn. Dit
betreft de uitwerking en uitvoering, de financiering, regelen van eigendom, beheer en onderhoud en
monitoring.
De Werkgroep wordt door het Waterschap Aa en Maas ondersteund. Waterschap Aa en Maas
voert het secretariaat van de Werkgroep, ondersteunt waar nodig de leden van de werkgroep met
specialistische kennis en voert de regie op het uitvoeringsprogramma.
4.1
Rollen en verantwoordelijkheden
Het waterschap Aa en Maas is initiatiefnemer van de gebiedsontwikkeling Leegveld. De Integrale
gebiedscommissie Peelvenen (IGC) adviseert het waterschap in de uitvoering van het project.
Hiertoe is een Werkgroep Leegveld in het leven geroepen, die op haar beurt de IGC adviseert over
de gebiedsontwikkeling Leegveld.
4.2
Kosten
De financiering van de diverse onderdelen is verantwoordelijkheid van de trekker per onderdeel.
Voor de hydrologische en ecologische inrichting worden bestaande financierings- en
subsidieconstructies ingezet zoals die bestaan voor de NNB en PAS vanuit de provincie NoordBrabant. Voor de grondverwerving en inrichting van het gebied is € 80.000.000 beschikbaar
gesteld. Daarnaast voorziet het waterschap Aa en Maas in een aanvullende financiering voor
integrale doelen en proceskosten. Hiervoor is tot medio 2027 € 2 miljoen beschikbaar (jaarlijks €
160.000) voor maximaal 50% van de projectkosten.
4.3
Eigendom, beheer en onderhoud
Alvorens te starten met de uitvoering moet overeenstemming bestaan over het toekomstige
eigendom, beheer en onderhoud van de te realiseren maatregelen. Is hierover geen
overeenstemming dan zal de maatregel niet uitgevoerd worden. Over eigendom, beheer en
onderhoud moeten bij de uitwerking van de maatregelen afzonderlijk nadere afspraken gemaakt.
Bestemmingsplan buitengebied
In deze gebiedsvisie wordt van een aantal percelen de functie gewijzigd. De functie komt dan niet
meer overeen met de bestemming die is vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied. Met de
gemeente Deurne zal overleg worden gevoerd over eventuele te volgen procedures.
4.4
Monitoring
Monitoring vindt plaats op twee niveaus. Ten eerste monitoring op het niveau van de afzonderlijke
maatregelen. Hierbij moet achteraf kunnen worden beoordeeld of de uitgevoerde maatregelen het
gewenste effect hebben, bijv. effecten op grond- en oppervlaktewaterstanden. Deze monitoring
wordt bij de uitwerking van de afzonderlijke maatregelen opgepakt. Verantwoordelijkheid hiervoor
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ligt bij de trekker. Het tweede niveau is monitoring van de gebiedsvisie als geheel. Deze monitoring
is gericht op de voortgang van het uitvoeringsprogramma. Dit is een taak van de Werkgroep
Leegveld. De Werkgroep informeert de IGC hierover jaarlijks of vaker indien gewenst.
4.5
Communicatie
De communicatie over de Gebiedsvisie Leegveld valt onder verantwoordelijkheid van het
Waterschap Aa en Maas en gebeurt in nauw overleg en afstemming met de Werkgroep Leegveld.
Bij de uitvoering gebeurt de communicatie door de trekker, in nauw overleg en afstemming
met de Werkgroep Leegveld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nieuwsbrieven en
informatiebijeenkomsten voor omwonenden.
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Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen
Thema
Natuur

Maatregelen
1

NNB - Nieuwe natuur

Trekker
Waterschap

De NNB wordt op vrijwillige basis volledig verworven (op
basis van marktwaarde) en ingericht. De inrichting vindt plaats
op basis van de N2000 (prioritaire) habitattypen (herstellende
hoogvenen, actieve hoogvenen en overgangszones van actieve
hoogvenen) en de NNB natuurbeheertypen (veenmosrietland en
moerasheide, hoogveen, vochtig hooiland en droog schraalland)
2

Zelfrealisatie

Agrariërs worden uitgenodigd om zelf nieuwe natuur op
hun NNB-percelen te realiseren. Hiervoor stelt het Groen
Ontwikkelfonds Brabant subsidie voor beschikbaar.
3

PAS percelen

BPG
Agrariërs

Provincie

Indien nodig zal onteigening van de landbouwgronden worden
toegepast.
4

Inrichting randzones

Waterschap

De nieuwe natuur wordt zodanig ingericht zodat zij ruimte
bieden aan plant- en diersoorten die worden verdrongen uit de
bestaande natuurgebieden.
5

Faunapassages

Gemeente

Het gebied wordt door verschillende wegen doorsneden
waardoor er versnippering optreedt van bestaande natuuren bosgebieden en isolatie met naastliggende natuur- en
bosgebieden. De wegen vormen een barrière omdat dieren de
weg niet durven over te steken of omdat ze worden doodgereden
bij het oversteken. Versnippering kan worden beperkt door de
aanleg van faunavoorzieningen, zoals een faunapassage onder
het verharde gedeelte van het Leegveld
Thema

Maatregelen

Trekker

Water

1

Waterschap

Hydrologische inrichting Leegveld

De inrichting van het Leegveld is erop gericht om hydrologische
tegendruk te bieden aan de natuurkernen van de Deurnsche Peel
en Liesselse Peel. Hiermee wordt uitstroom van het gebiedseigen
water vertraagd. Hiermee wordt de hoogveenvorming in de
natuurkern vergroot.
2

Compartimentering Deurnsche Peel

Om gebiedseigen (voedselarm) water langer vast te houden
wordt het bestaande natuurgebied opgedeeld in een aantal
hydrologische compartimenten. Door de aanleg van kades en het
afdichten van drainerende watergangen wordt de hydrologische
weerstand verhoogd en zal de grondwaterstand zich meer
stabiliseren.

Waterschap

Thema

Maatregelen

Trekker

3

Waterschap

Groot onderhoud kanaal van Deurne

Het waterschap pleegt groot onderhoud aan het kanaal
van Deurne. Deze zal worden uitgebaggerd en de kades,
waar nodig, verstevigd, om de uitstoom van water naar het
natuurgebied te voorkomen.
4

Wateroverlast

Waterschap

De inrichtingsmaatregelen zullen zodanig worden vormgegeven
dat overlast voor omwonenden en landbouwbedrijven wordt
voorkomen. Zo nodig worden extra (maatwerk)maatregelen
genomen om lokale situaties te verbeteren.
5

Monitoring

Waterschap

Het waterschap zal in samenspraak met de omgeving een
meetnet inrichten om de grondwaterstanden te kunnen
monitoren (nulmeting). Daarnaast zal een bouwkundige opname
plaatsvinden van de staat van de woningen. Zodat na uitvoering
van de maatregelen en bij mogelijke schadegevallen een
duidelijk uitgangspunt is voor de belanghebbenden.
6

Vuilstort

Provincie

De 2 aanwezige vuilstorten (Leegveld NB1150008 en hoek
Leegveld/Eikenlaan NB1150022) vormen geen humaan en
ecologisch risico bij het huidig gebruik.
Voorafgaand aan de uitvoering worden de gevolgen op
de grondwaterstand in de vuilstorten onderzocht, en welke
(nadelige) gevolgen dit oplevert voor de vuilstorten en de
omgeving. Indien er nadelige gevolgen worden verwacht, zal
worden bepaald hoe deze worden kunnen voorkomen.
7

Muggen

Waterschap

Muggenoverlast wordt zoveel mogelijk beperkt door
boomvrije zones tussen het natuurgebied en de bebouwing te
handhaven, dan wel te maken. Hierdoor wordt migratie van
Moerassteekmuggen naar de huizen voorkomen. Verder zal door
een gericht duurzaam waterbeheer weinig stilstaand ondiep
water ontstaan, zodat daar geen broedplaatsen voor muggen
ontstaan. De overlast van Huissteekmuggen (broedplaatsen zijn
o.a. regentonnen, dakgoten, bloempotten met water) blijft een
eigen verantwoordelijkheid van de bewoners.
Thema
Landbouw

Maatregelen
1

Verkoop van NNB percelen

Trekker
Agrariërs

De percelen binnen de NNB worden op vrijwillige basis volledig
verkocht, op basis van marktwaarde.
2

Zelfrealisatie

Agrariërs

Agrariërs kunnen zelf natuur inrichten en beheren binnen de
kaders van het NNB.
3

Verkoop van PAS percelen

De PAS percelen worden op vrijwillige basis volledig verkocht,
op basis van volledige schadeloosstelling. Mocht een vrijwillige
verkoop niet mogelijk zijn, dan kunnen de percelen door de
Provincie onteigend worden.

Agrariërs

Thema

Maatregelen
4

Pacht grasland

Om het grasland rond de NNB te behouden willen de
gebiedspartners haar gronden tijdelijk verpachten aan agrariërs
voor beweiding met vee.
5

Voorkomen van natschade

Trekker
Provincie /
Staatsbos
beheer
Waterschap

De uitvoering van de maatregelen mag niet gepaard gaan met
natschade aan de omliggende landbouwgebieden. Hiervoor zal
als volgt te werk worden gegaan:
1 Modelering van de inrichtingsmaatregelen en de effecten;
2	Het aanpassen van de plannen als de berekende effecten
ongewenst zijn;
3. 	Het nemen van aanvullende technische maatregelen als
onvoorziene effecten optreden, voor een nazorgperiode van
5 jaar na het bereiken van het streefpeil of na afronding van
het project in 2027;
4. 	Als aanvullende technische maatregelen niet mogelijk zijn
voor onvoorziene effecten, voorziet het waterschap Aa en
Maas in een natschaderegeling.
6

Overlast door dieren

Agrariërs

Er worden geen problemen ten aanzien van faunaschade
verwacht (zoals veel meer ganzen en eenden in de omgeving).
Indien schade ontstaat door overlast door fauna die niet te
voorkomen is, kan een beroep worden gedaan op bestaande
schaderegelingen.

Thema

Maatregelen

Landschap en 1 Laanbeplanting
Laanbeplanting wordt waar mogelijk behouden, door zorgvuldig
cultuur
uitvoeren van de waterstandverhoging en het nemen van
historie
mitigerende maatregelen. Anders wordt de laanbeplanting terug
geplant na uitvoering van de maatregel.
2

Archeologische vindplaatsen

Trekker
Provincie

Gemeente

Archeologische vindplaatsen worden behouden en waar mogelijk
ontsloten voor recreatie.
3

Kanaal van Deurne

Waterschap

Het kanaal van Deurne blijft behouden. Het waterschap pleegt
groot onderhoud aan het kanaal.
4

Landschap

Gemeente

Onnuttige en illegale bouwsels, die niet passen in cultuurhistorisch
beeld, worden verwijderd en beplant.
5

Erfbeplanting

Buiten de natuurgebieden wordt erfbeplanting op vrijwillige
basis gestimuleerd, uitgaande van de gewenste visuele open- of
geslotenheid.

Agrariërs

Thema

Maatregelen

Trekker

6

Peelvennoot
schap

Peeltroeven

De ontwikkeling van 3 Peeltroeven in het gebied:
• Siberië
Deze Peeltroef wordt in de toekomst een belangrijke toegang tot
De Peel met een kunstobject.
• Liesselse Kuilen
Een nieuw te plaatsen Peelbankje aan de rand van de troef kan
Dorpsraad
bijdragen aan de Peelbeleving. Ook zijn er plannen voor een
Liessel
uitkijktoren zodat de bijzondere kuilen van afstand goed kunnen
worden bekeken.
• Griendtsveen
Om de Peelsfeer op deze plek te beleven, is het idee bij deze
Peeltroef een vlonder in het ven aan te leggen en een kunstobject
over vervoer van turf te realiseren.
• Gouden Helm
Een struinpad door de nieuw ontwikkelen natuur, nabij de
vindplaats van de gouden Helm, nabij Centurioweg.
7
Peel-Raamstelling
Peelvennoot
Om de geschiedenis van de Peel-Raamstelling voor het publiek
schap
beleefbaar te maken wordt een kazemat ingericht en worden de
schootsvelden gehandhaafd door de openheid in deze gebieden
te bewaren.
Thema
Recreatie en
verkeer

Maatregelen
1

Recreatief zoneringsplan

Staatsbosbeheer stelt een recreatief zoneringsplan op voor de
gehele Peelvenen inclusief het Leegveld. Op basis daarvan
kunnen de toegangsbepalingen worden aangepast om de rust
te garanderen voor vogels. Voorbeelden zijn het afsluiten van
(delen van) de gebieden gedurende de nacht, het broedseizoen
en gedurende de najaarstrek van de kraanvogels. Nieuwe
recreatieven ontwikkelingen worden hieraan getoetst.
2

Uitkijktoren

Een uitkijktoren in het verlengde van de Eikenlaan (ter
compensatie van brug Eikenlaan);
3

Schaatsen

Tijdens vorstperioden legt het waterschap een brug over het
kanaal van Deurne ter hoogte van de Eikenlaan. Bepaalde
vennen in de Deurnsche Peel kunnen dan gebruikt worden om te
schaatsen.

Trekker
Staatsbos
beheer

Dorpsraad
Liessel
Waterschap

Thema

Maatregelen
4

Wandelen

Door liefhebbers kan er gestruind worden in de Deurnsche Peel.
Voor de langeafstandswandelaars zal de bestaande route in
stand worden gehouden. Staatsbosbeheer zal een wandelroute
aanleggen in het natuurgebied tussen het kanaal van Deurne
en het Leegveld, welke zorgt voor ontsluiting met de Halte in
Griendtsveen.
Daarnaast kan een wandelpad van Leegveld naar de Snoertse
baan zorgen voor ontsluiting van de cultuurhistorische
boerenputten in de Lieselse Peel.
5

Fietsen

8

Afsluiting gemotoriseerd verkeer

Trekker
Staatsbos
beheer

Dorpsraad
Fietsen is een belangrijke recreatievorm in het gebied. Fietspaden Liessel,
worden verbeterd, echter niet verhard en zijn, na verwerving van Gemeente,
de NNB, niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Wateschap
De zandpaden langs het kanaal van Deurne zullen niet verhard
worden en niet in routestructuren worden opgenomen, mede
om wandelen en fietsen zoveel mogelijk passief te weren. Het
waterschap zal de kade langs het kanaal van Deurne dusdanig
onderhouden dat fatsoenlijk recreatief medegebruik mogelijk is
voor fietsers en wandelaars. Daarnaast wordt de kade afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer.
6
Visvoorzieningen kanaal van Deurne
Waterschap
Er worden visvoorzieningen langs het kanaal van Deurne
aangelegd.
7
Voorlichting
Peelvennoot
Om het gebied voor wandelaars en fietsers aantrekkelijker
schap
te maken, worden enkele kleine rustpunten en
informatiepanelen aangelegd. De leesbaarheid van het
hoogveenontginningslandschap kan worden verhoogd, door de
mensen te wijzen op de belangrijke cultuurhistorisch waardevolle
elementen en structuren.
De wegen langs het Kanaal van Deurne worden voor het
gemotoriseerd verkeer afgesloten.
De woningen aan de Hogebrug en de Halte blijven voor
gemotoriseerd verkeer bereikbaar. De afsluiting voor
gemotoriseerd verkeer wordt zodanig ingericht, dat de wegen
toegankelijk blijven voor recreatief niet gemotoriseerd verkeer,
bijvoorbeeld huifkarren. Het onverharde gedeelte van de weg
Leegveld wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, omdat
de weg na verwerving van het NNB, alleen nog door een
natuurgebied zal lopen. Fietsers kunnen wel gebruik maken van
het Leegveld. De wegen worden pas afgesloten na verwerving
van de ontsloten percelen.

Waterschap
Gemeente

Bijlage 2 Kaart grondeigendom

Eigenaren Privaat/Publiek
Schaal 1 : 35.000
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Bijlage 3 Kaart watergangen
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Bijlage 4 Kaart bestaande en nieuwe natuur

Natuur Netwerk Brabant
Schaal 1 : 35.000
Provincie Noord-Brabant
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Bijlage 5 Kaart natuurbeheertypen

Natuurbeheertypen (Natuurbeheerplan 2017)
Schaal 1 : 35.000
Provincie Noord-Brabant

Legend
Projectgrens Leegveld (versie 20161223)

Natuurbeheertypen

N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)
N03.01 Beek en Bron
N05.01 Moeras
N06.01 Veenmosrietland en moerasheide
N06.02 Trilveen
N06.03 Hoogveen
N06.04 Vochtige heide
N06.06 Zuur ven en hoogveenven
N10.01 Nat schraalland
N10.02 Vochtig hooiland
N11.01 Droog schraalgrasland
N12.02 Kruiden- en faunarijk grasland
N12.06 Ruigteveld
N14.02 Hoog- en laagveenbos
N15.02 Dennen-, eiken- en beukenbos
N16.02 Vochtig bos met productie

Ondergrond: Copyright © 2017 Dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn
Opmaak: Afdeling H1, Team GIS,april 2017, Meldingsnummer M169143-H
0

1

km

±

Bijlage 6 Kaart landbouwkundig gebruik
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Bijlage 7 Kaart cultuurhistorische waarden

Archeologie
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Bijlage 8 Kaart type wegen

Wegen (verhardingstypen)
Schaal 1 : 35.000
Provincie Noord-Brabant
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Bijlage 9 Kaart gebiedsvisie 2027
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Bijlage 10 Peeltroeven in het Leegveld
Hoe kun je De Peel echt beleven? Door een bezoek aan de Peeltroeven. Op diverse locaties in
en rond de Deurnsche Peel, Mariapeel en De Groote Peel worden Peeltroeven gerealiseerd. De
Peeltroeven zijn belangrijke en mooie plekjes van de Peel. Elke troef is speciaal en heeft een
verhaal. Samen vertellen de troeven de geschiedenis van De Peel. Met als rode draad; turf, oorlog
en hoogveen. De troeven zijn herkenbaar door zogenoemde ‘beeldmerken’ die op alle locaties ter
herkenning worden geplaatst.
Peeltroef Griendtsveen
Ligging
Op de grens van Limburg en Brabant
Gewenste uiting
Aanleg van een vlonder.
Voorzieningen in het gebied
Een wandelroute, via de knooppunten die langs de diversen punten loopt waar de peelraamstelling
zichtbaar is. Ter hoogte van de halte staat een kazemat. De wens is om deze toegankelijk te maken
en voorzien van informatiepanelen waar ze voor dienden. Langs het kanaal staan de fundamenten,
met uitstekend betonijzer, van een opgeblazen kazemat. Hier kan verteld worden middels een
infopaneel hoe een kazemat gebouwd is en waartegen ze bestand waren. De wandeltocht kan
verder lopen langs het fundament van een zoeklicht. Dit is ter hoogte van het zuidelijk deel van de
Klaverweg. Het defensiekanaal kan het verhaal en de route compleet maken.
Het verhaal
Vroeger, in de tijd dat de turfstekers actief waren, stond hier spoorwegstation De Halte. Het
‘zwarte goud’ (turf en turfstrooisel) werd er per spoor Europa ingestuurd. Nabij De Halte ligt het
Defensiekanaal, onderdeel van de Peel-Raamstelling, een blijvende herinnering aan de periode
1940-1945. Het kanaal werd in 1939 vanuit Griendtsveen gegraven. Hier zie je ook nog de
kazematten (geschutskelders). Griendtsveen ontstond als uitvloeisel van de bedrijfsactiviteiten van de
gebroeders van de Griendt die in 1885 de exploitatie van 2 turfstrooiselfabrieken startten. Wie nu
het schilderachtige dorpje Griendtsveen bezoekt, proeft nog de sfeer van toen. Ophaalbruggetjes,
kanaaltjes, de Villa en apostelwoningen houden de herinnering levend. In de toekomst wil men
nieuwe hoogveengroei tot stand brengen. Om de bezoekers van dienst te zijn, zou op deze
Peeltroef een vlonder in het ven en een kunstobject over vervoer van turf geplaatst moeten worden.

Peeltroef Siberië
Ligging
In het natuurgebied van Natuurpoort de Peel. Startpunt van wandeling de Mussenkeet
Gewenste uiting
Aanvullend kunstwerk van Dirk Verberne. Voorstellend de noeste arbeider
Voorzieningen in het gebied
Aanleg van het pad de Mussenkeet. Deze loopt langs de plaats waar vroeger een keet stond.
Vandaaruit werden peelveldjes uitgegeven en later ook om erfpachtgronden aan te wijzen. De keet
kan zichtbaar gemaakt worden door er een schuilvoorziening te creëren.
Het verhaal
Siberië kenmerkt zich als een stukje ongerepte Peel. In de tijd dat hier turf gewonnen werd, was
er grote rivaliteit tussen de Maatschappij Helenaveen van Van de Griendt, en het Gemeentelijk
Veenbedrijf Deurne. Van de Griendt weigerde zijn eigen kanaal, de Helenavaart, in gebruik
te geven en dwong de gemeente daardoor zelf een nieuw kanaal te graven. Zo ontstonden
er twee kanalen parallel aan elkaar. Het Kanaal van Deurne was bedoeld als afwatering van
het veengebied en transport van de afgegraven turf. De turfvaartjes (wijken) in de Deurnsche
Peel werden hierop aangesloten. Toen de turfontginning afliep, ontwikkelde zich de landbouw.
Tegenwoordig vind je er nog de boerderijen. Deze Peeltroef wordt in de toekomst de toegang tot
De Peel. Natuurpoort de Peel heeft onlangs werken van Leo van Hoek aangekocht. Daarbij zijn
schilderijen van Peellandschap en fantasiefiguren Peeldemoontjes. Deze figuurtjes kunnen “de weg
wijzen” in het gebied en de Peel beschermen door voorlichting te geven over de natuurwaardes en
het hoogveenherstel.
Peeltroef Liesselse Kuilen
Ligging
Ter hoogte van het verlengde Wilgenroosweg.
Gewenste uiting
Met een verhoogd plateau. Zodat het gebied niet betreden hoeft te worden om de kuilen te zien.
Voorzieningen in het gebied
Een fietspad over de Wilgenroosweg en die weer aansluit op het pad van het Leegveld. Voor wie
de weg weet, kan langs het pad van het Deurnes Kanaal fietsen. Dit onderhouden, en niet verhard
pad, wordt niet opgenomen in het fietsknooppunten netwerk om geen overlast te geven aan de
wandelaars.
Het verhaal
Een boerenkuil is een overblijfsel van kleinschalige turfwinning. Deze kuilen of turfwinningsputten
komen vooral voor aan de randen van de vroegere hoogveengebieden. De ronde of onregelmatig
gevormde gaten zijn vaak maar enkele tot hooguit tientallen meters groot. Na het afgraven van de
turf, stonden de kuilen al snel weer vol water. Op deze waterkuilen vormden zich veenmosdeksels.

Daardoor was en is het betreden van het boerenkuilencomplex niet zonder gevaar. Deze Peeltroef
bevindt zich zodoende in een afgesloten gebied. Een nieuw te plaatsen Peelbankje aan de rand
van de troef kan bijdragen aan de Peelbeleving. Ook zijn er plannen voor een uitkijktoren zodat de
bijzondere kuilen van afstand goed bekeken kunnen worden.
Peeltroef Gouden Helm
Locatie
Nabij de vindplaats van de gouden Helm, nabij Centurioweg.
Gewenste uiting
Ter plaatste staat al een monument
Voorzieningen in het gebied
Een nieuw struinpad door de nieuw ontwikkelen natuur. Het eibernest, een kleinschalig recreatief
bedrijf, kan opgenomen worden dit gedeelte verder uit te werken.
Het verhaal
De mythe van de dolende ridder, de cavalerist/officier die de gouden helm verloor. Wie was hij,
waar kwam hij vandaan, wat kwam hij hier doen en hoe zag zijn dagelijks leven en wereld er uit?
De achterliggende vraag is natuurlijk: Hoe raakte hij in de Peel verzeild en wat deed hij daar? Was
hij in dienst en maakte hij een dienstreis, of had hij afscheid genomen van het leger en keerde hij
terug naar huis, of naar een stukje aangewezen land? Op 17 juni 1910 is de ‘gouden helm van
Deurne’ uit 320 na Christus door turfsteker Gebbel Smolenaars gevonden, tezamen met restanten
van schoeisel, muntjes, een mantelspeld en stukken leer. De helm is een internationaal befaamde
vondst en wordt tegenwoordig tentoongesteld in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Bijlage 11 Sfeerbeelden Leegveld
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Bijlage 12 Feedback van Werkgroep Leegveld op concept
Gebiedsvisie
In deze bijlage staan de opmerkingen van de Werkgroep Leegveld op het eerste concept
gebiedsvisie, in zwart de opmerking van de belangengroep, in rood het antwoord namens
waterschap Aa en Maas.
Dorpsraad Liessel
1. Hoofdstuk 2.5 Recreatie en verkeer, punt 9: Opmerking “sluipverkeer” is in onze ogen niet
terecht: Het Leegveld is voor Liessel altijd de kortste weg naar Venray geweest.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP). De passage is aangepast naar:
Vooral verkeer van Venray/IJsselstijn naar Liessel (A67), dat probeert de kern van Deurne te
vermijden, gebruikt de weg Leegveld en omgeving als “sluiproute”. Voor Liessel geldt dat de
route Snoertsebaan/Griendtveense weg naar Venray praktisch even lang is.
2. Hoofdstuk 4 Van visie naar uitvoering: Hier wordt gesteld dat voor de overige maatregelen
andere partijen als trekker verantwoordelijk kunnen zijn. De dorpsraad stelt hierin dat ze wel
wil meedenken en adviseren in met name cultuurhistorische en recreatieve onderdelen, maar
nooit een trekker c.q. financier zal kunnen zijn.
De dorpsraad Liessel kan initiatiefnemer zijn voor bepaalde cultuurhistorische en recreatieve
onderdelen. De financiering en uitvoering kunnen dan bij andere partijen belegd worden,
zoals gemeente Deurne, Staatsbosbeheer of het waterschap. Daarnaast kan het waterschap de
dorpsraad en andere partijen helpen met advisering en financiering.
3. Hoofdstuk 3.5 Recreatie en verkeer: Dorpsraad Liessel wil graag adviseren en meedenken
in de uitvoering van de bouw van een uitkijktoren en de ontsluiting van de cultuurhistorische
Turfputten, maar heeft voor de financiering hiervan geen middelen.
Het trekkerschap is opgenomen in bijlage 1: Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen.
Voor financiering zie opmerking 2.
4. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Recreatie en verkeer, punt 5
Fietsen: De alinea is onduidelijk, enerzijds geen fietspad, maar er wordt wel over een recreatief
fietspad gesproken. Dorpsraad Liessel wil graag een recreatief fietspad langs het kanaal wat tzt
ook in het fietsroute netwerk zou moeten worden opgenomen.
Deze passage komt uit het LIP. Binnen de werkgroep Leegveld is afgesproken dat waterschap
Aa en Maas de kade van het kanaal van Deurne zodanig onderhoud dat fatsoenlijk recreatief
medegebruik mogelijk is voor zowel fietsers als wandelaars. De kade wordt niet opgenomen in
het fietsroutenetwerk.
Brabants Particulier Grondbezit
1. Algemene opmerking: Zorgvuldig het gesprek met alle eigenaren aangaan, gericht op de
toekomst, wat willen eigenaren, wat is visie (zowel de 17 agrariers, de bewoners en evt
eigenaren die elders wonen / cq pachters).
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving.
2. Algemene opmerking: Communicatie op orde hebben, 1. Naar belanghebbenden 2 naar
omgeving; op het juiste moment een voorlichtingsavond in plannen, waar we als BPG uiteraard
graag ondersteuning geven.
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving.
Prettig als het BPG hierin wil ondersteunen.

3.

Algemene opmerking: Waar ondernemers geen mogelijkheden zien voor de toekomst cq dat
de vernatting niet past bij het bedrijf, dan met de ondernemer/eigenaar een plan opstellen
en verplaatsing mogelijk maken; hierbij tempo maken en helderheid scheppen; planologische
ruimte (op de nieuwe locatie) kan hierbij helpen.
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving, specifiek
voor grondverwerving
4. Algemene opmerking: Dan voor vrijvallende gronden / locaties vervolgens nagaan welke
particulieren / eigenaren wel met deze locaties / gronden kans zien om met particulier
natuurbeheer / natuurinclusieve landbouw aan de slag te gaan. Juist om het gebied met
81 huishoudens leefbaar te houden. Zorgt voor acceptabele overgang van landschap/
leefomgeving, gefaseerd vanaf elke achterdeur tot aan het moeras!
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving.
5. Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: Zo kan het zijn dat een nieuwe ondernemer
wel mogelijkheden ziet met nieuwe teelten / landbouwvormen zoals paludicultuur op de natte
veenondergrond. Agroforestry vormen zijn ook denkbaar, niet alleen wilgenteelt.
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving.
6. Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: Juist aan deze rand van de Peel dus ruimte
laten voor het ondernemen.
Dit is de huidige opzet van de gebiedsvisie. Versteviging van de natuurkern, door het creëren
van een schil van nieuwe natuur, met daaromheen duurzame landbouwbedrijven, bij voorkeur
grasland.
7. Hoofdstuk 1.4 Beschrijving van het gebied – Landbouw: Het kan zijn dat volgende generatie
het huidige bedrijf in de huidige vorm niet wil overnemen, maar wel mogelijkheden ziet voor
andere vormen van landbouw cq landgoedvorming.
Ter kennisgeving aangenomen
8. Kavelruil waar mogelijk toepassen, gebied in dit kader in goed overleg met de landbouw
oprekken met daarbij lokale inzet/herbegrezing van provinciaal Natuurnetwerk met
Ondernemend Natuurnetwerk / Natuurinclusieve landbouw, mits dit wordt voorgesteld door de
eigenaar / agrariërs zelf!
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving, specifiek
voor grondverwerving
9. Geeft veel meer een geleidelijke overgang met aantrekkelijk landschap. Ook (aanvullende)
EVZ’s (nog even goed naar doelstellingen kijken / welke delen zijn nog niet gerealiseerd) waar
mogelijk in particulier en agrarisch beheer geven, met kwalitatieve verplichtingen en coaching
van het waterschap.
Hierdoor voor een groter gebied het aandeel particulier eigendom / ondernemerschap /
natuurbeheer versterken, juist voor de slagkracht, de biodiversiteit en het draagvlak voor
de plannen in het gebied. Overal is op het totaalgebeid 40% particulier / agrarisch de
ondergrens.
Dit is als een advies aangenomen voor het te volgen gebiedsproces met de omgeving.
10. Hoofdstuk 2.4 Knelpunten – Landschap en cultuurhistorie: Laanbomen. Degelijk onderzoek is
nodig, waar wil je deze juist wel behouden en wat moet je daarvoor doen. Mogelijk dat je juist
op de hogere delen weer met particuliere eigenaren lanen gaat inplanten. Kijk ook naar de
CHW-kaart
Dit wordt meegenomen in het inrichtingsplan Leegveld, de uitwerking van de hydrologisch en
ecologische maatregelen in het gebied.

11. Hoofdstuk 3.1 Visie en doelstellingen – water: Om ook woongedeelten en cultuurhistorische
belangrijke zones zo te beheren dat behoud erfgoed en leefbaarheid geborgd is (voorstel:
toevoegen!).
Dit is meer uitvoerig beschreven in hoofdstuk 3.4 Visie en doelstellingen – Landschap en
cultuurhistorie
12. Hoofdstuk 3.2 Visie en doelstellingen – Natuur: Bij Leegveld en bewoonde delen zorgen voor
een leefbare bufferzone met juist heel veel biodiversiteit door geleidelijke overgang naar het
unieke kerngebied
Zie laatste punt doelstelling: Het inrichten van leefgebieden voor plant- en diersoorten die
door de vernatting uit het natuurgebied worden verdrongen en thuishoren in de randzone van
hoogveengebieden.
13. Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: Natuurlijke graslanden welke passen
bij melkveebedrijven, waar mogelijk in eigendom van agrariërs geven, voor maximale
samenwerking en optimalisatie van (particuliere) beheereenheden, dit in lijn met landelijke
afspraken.
Ik ben niet bekend met de landelijke afspraken, maar de betrokken overheden hebben geen
intentie om eigenaar te worden of blijven van landbouwgronden buiten de NNB begrenzing.
Totdat de NNB is ingericht in 2027 bestaat er wel de kans dat de provincie landbouwgronden
buiten NNB aankoopt als mogelijke ruilgronden voor NNB percelen.
14. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Bedoeld is hier: gronden worden
pas ingericht nadat eigenaren zelfrealisatie toepassen of de gronden verkopen. (idem 3e
streepje); graag de tekst aanpassen;
In de gebiedsvisie is opgenomen: Waterpeilen worden pas aangepast, nadat agrariërs zelf
natuur hebben gerealiseerd, gronden zijn verworven en/of nadat bewezen is, dat er geen
negatieve uitstraling is naar aangrenzende gronden met een landbouwkundige functie.
15. Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: Bij zelfrealisatie, wat het provinciaal
uitgangspunt is, gaat de eigenaar zelf aan de slag, uiteraard met subsidie van provincie/GOB.
Ter kennisgeving aangenomen
Recreatieve ondernemers
De wijzigingen en opmerkingen zijn bijgehouden in het document, hieronder de belangrijkste:
1. Algemene opmerking: Het landinrichtingsplan Peelvenen is al heel erg beperkend voor recreatie
en landbouw. het lijkt erop alsof dit nog eens extra beperkt wordt door bepaalde woordkeuze
en zinsopbouw. Indien mogelijk dit aanpassen en ik wil dit nog ter discussie stellen met onze
volgende vergadering indien dit in onvoldoende mate is gewijzigd.
In gebiedsvisie Leegveld is geprobeerd zoveel mogelijk letterlijk te citeren uit bestaande (en
vastgestelde) visies. Er is daardoor niet gekozen voor een bepaalde zinsopbouw/woordkeuze
om zodoende de recreatie en landbouw extra te beperken.
2. Algemene opmerking: Het tijdsbestek van reageren is heel beperkt geweest. Het is niet mogelijk
geweest om dit met de achterban te bespreken. Onder voorbehoud van goedkeuring door onze
achterban stuur ik de opmerkingen. Mogelijk komt er nog een reactie op de conceptvisie nadat
deze door jullie is aangepast.
De deadline voor reactie is opgeschoven om de werkgroep Leegveld voldoende tijd te geven
om de achterban te raadplegen
3. Hoofdstuk 1.3 Beschrijving van het projectgebied – Natuur: De wijzigingen zijn bijgehouden in
het document, hieronder de belangrijkste: Bevers die dammen bouwen
In de gebiedsvisie is opgenomen: Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – water: In het kanaal van Deurne
doorgraven bevers de kade, waardoor lekkages richting het natuurgebied ontstaan.

4.

Hoofdstuk 1.6 Beschrijving van het projectgebied – Recreatie en verkeer: Het
wandelknooppuntensysteem toevoegen.
In de gebiedsvisie is opgenomen: Voor wandelaars loopt het Lange Afstand Wandelpad
Peellandpad (LAW 701), het wandelknooppuntensysteem en een aantal door Staatsbosbeheer
gemarkeerde routes door het gebied.
5. Hoofdstuk 1.6 Beschrijving van het projectgebied – Recreatie en verkeer: In het gebied ligt ook
een gebiedsontsluitingsweg.
In de gebiedsvisie is opgenomen: Er liggen 44 km aan wegen in het gebied, een
gebiedsontsluitingsweg en erftoegangswegen, bedoeld voor het toegankelijk maken van erven.
6. Hoofdstuk 2.1 Knelpunten - Water: Woekeren van de Japanse duizendknoop
In de gebiedsvisie is opgenomen: Hoofdstuk 2.2 Knelpunten - Natuur: De invasieve exotische
plantensoort Japanse duizendknoop overwoekert in bepaalde delen de inheemse vegetatie.
7. Hoofdstuk 3.4 Visie en doelstellingen – Landschap en cultuurhistorie: In het Landinrichtingsplan
Peelvenen staat dat één kazemat wordt ingericht voor bezoekers
De visie Peel-Raamstelling geeft een beperkte ontwikkeling van de Peel-Raamstelling in de
Peel aan, vooral een natuurfunctie voor vleermuizen. In Bijlage 1 Overzicht van uit te werken
inrichtingsmaatregelen is opgenomen: Om de geschiedenis van de Peel-Raamstelling voor
het publiek beleefbaar te maken wordt een kazemat ingericht en worden de schootsvelden
gehandhaafd door de openheid in deze gebieden te bewaren.
8. Hoofdstuk 3.5 Visie en doelstellingen – Recreatie en verkeer: De Deurnese peel staat in het
landinrichtingsplan Peelvenen aangegeven als zoekgebied voor nieuwe wandelroutes. Niet
alleen struinnatuur.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. In de plankaart van het
Landinrichtingsplan staat inderdaad een zoekgebied wandelpad aangegeven. Met het
wandelpad Halte – Leegveld wordt invulling gegeven aan een nieuwe wandelroute in de
Deurnese Peel, ter vervanging van de verdwenen wandelgelegenheid over de verlengde
Eikenlaan (zie Landinrichtingsplan Peelvenen hoofdstuk 7.1.4 Maatregelen Recreatie).
Staatsbosbeheer werkt aan een recreatie zoneringsplan, hierin wordt bepaald waar
toekomstige nieuwe wandelpaden gewenst zijn.
9. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Wegen worden pas afgesloten
wanneer alle gronden verworven zijn.
In de Werkgroep Leegveld is besloten dat wegen niet afgesloten worden, maar dat er gezocht
zal worden naar maatregelen waarbij de verkeersveiligheid verhoogd wordt, maar de
bereikbaarheid voor bewoners en agrariërs niet beperkt wordt.
10. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Verhogen waterstand pas dat na
monitoring is gebleken dat de verontreiniging niet uit kan spoelen
De effecten van waterstandverhoging rond de vuilstort Leegveld worden onderzocht voor het
inrichtingsplan Leegveld. De werkgroep Leegveld wordt meegenomen in de resultaten en de
maatregelen rond de vuilstort Leegveld.
11. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Monitoring van uitspoelen gif.
Het monitoren van de vuilstort Leegveld worden bekeken vanuit het inrichtingsplan Leegveld. De
werkgroep Leegveld wordt meegenomen in de resultaten en de maatregelen rond de vuilstort
Leegveld.
12. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Water, punt 6: In
rapport nummer 3406542 van de provincie staat dat er geen negatieve effecten zijn vanwege
de gunstige hydrologische situatie. Dit laatste ook opnemen!
De vuilstort Leegveld worden onderzocht voor het inrichtingsplan Leegveld. De werkgroep
Leegveld wordt meegenomen in de resultaten en de maatregelen rond de vuilstort Leegveld.

13. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Landbouw, punt 4:
Ik vind het vreemd dat verpachting mag aan melkveehouders die verder weg liggen van het
natuurgebied. Waarom mogen er geen paarden grazen of andere diersoorten.
De tekst is aangepast naar: Om het grasland rond de NNB te behouden willen de
gebiedspartners haar gronden tijdelijk verpachten aan agrariërs voor beweiding met vee.
14. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Landschap en
cultuurhistorie: Verdedigingslinie behouden en 1 bunker toegankelijk maken voor publiek (staat
ook in het Inrichtingsplan
De volgende tekst is toegevoegd: Peel-Raamstelling: Om de geschiedenis van de PeelRaamstelling voor het publiek beleefbaar te maken wordt een kazemat ingericht en worden de
schootsvelden gehandhaafd door de openheid in deze gebieden te bewaren.
15. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Recreatie en verkeer,
punt 1 Recreatief Zoneringsplan: Hebben de toeristisch recreatieve ondernemers hier inspraak
op?
Dit is een vraag voor Staatsbosbeheer. Zij hebben hierover geantwoord: zodra er een concept
recreatief zoneringsplan gereed is worden de toeristisch recreatieve ondernemers rondom de
Peel betrokken in het proces en gevraagd om advies te geven.
16. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Recreatie en verkeer,
punt 5 Fietsen: Verkeersremmende maatregelen om fietsen (en wandelen) op bestaande wegen
veiliger te maken
In de Werkgroep Leegveld is besproken dat er gezocht zal worden naar maatregelen waarbij
de verkeersveiligheid verhoogd wordt, maar de bereikbaarheid voor bewoners en agrariërs niet
beperkt wordt.
17. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, Onderdeel Recreatie en verkeer
Toevoegen uitvoering peeltroeven Siberië, Liesselse Kuilen, Griendtsveen.
De uitvoering van de Peeltroeven is toegevoegd onder Onderdeel Landschap en cultuurhistorie,
punt 6 in Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen.
Gemeente Deurne
De wijzigingen zijn bijgehouden in het document, hieronder de belangrijkste:
1. Inleiding: Misschien hier een stukje toevoegen over de ‘plek’ van de werkgroep in de gehele
organisatie.
Er is aangegeven dat de visie is opgesteld in samenwerking met de omgeving. Het voorwoord
zal meer ingaan op de rol van de Werkgroep Leegveld.
2. Hoofdstuk 2.4 Knelpunten – Landbouw: Tekst knelpunten Landbouw heeft een negatieve lading,
terwijl dit niet nodig is volgens mij.
Dit tekst is letterlijk overgenomen uit het Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP). Er is niet bewust
gekozen voor een negatieve lading richting de landbouw.
3. Hoofdstuk 2.5 Knelpunten – Recreatie en verkeer: Er ligt een afspraak met de vissers dat het
kanaal met motorvoertuigen bereikbaar is.
Waterschap Aa en Maas heeft een overeenkomst met de Beheereenheid Stroomgebied de Aa
afgesloten. Hierover is niets opgenomen over bereikbaarheid van het kanaal van Deurne met
motorvoertuigen.
4. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Voor de natschaderegeling is
aanpassing van de plannen nog een tussenstap toch?
In bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Landbouw, punt 5
Natschaderegeling is de volgende tekst toegevoegd: 2. Het aanpassen van de plannen als de
berekende effecten ongewenst zijn.

5.

Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: SBB schrijft zoneringsplan, neem
aan dat hier ook andere belanghebbenden (op zijn minst de gemeente) bij betrokken worden?
Dit is een vraag voor Staatsbosbeheer. Zij hebben hierover geantwoord: de gemeente wordt als
aanliggende eigenaar vroegtijdig betrokken bij het recreatief zoneringsplan. Daarnaast worden
andere belanghebbenden in een later stadium betrokken (na concept recreatief zoneringsplan).
6. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: Moet hier ook geen afwegingskader
oid neergezet worden over bestaande natuurwaarden die (wellicht) teniet worden gedaan?
Bijvoorbeeld Gladde slang of Das?
De afwegingen voor bestaande natuurwaarden vinden plaats in de aanvraag voor de
Natuurwetvergunning voor de uitvoering van de maatregelen (inrichtingsplan Leegveld), daar is
deze gebiedsvisie Leegveld niet concreet genoeg voor.
7. Hoofdstuk 4 Van visie naar uitvoering: Van de gemeente Deurne wordt verwacht het
bestemmingsplan aan te passen. De gemeenteraad is geen uitvoerend orgaan, maar stelt
de kaders. Op welke wijze wordt de gemeenteraad om instemming gevraagd voordat het
bestemmingsplan aangepast wordt? Ook bij het hoofdstukje “monitoring” kwam deze vraag op.
Dit is een procesvraag voor de uit te voeren werkzaamheden. Vanuit het inrichtingsplan
Leegveld wordt dit besproken met gemeente Deurne (afdeling Ruimtelijke Ordening).
8. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Natuur, punt 5: Er
zullen wel middelen voor Faunapassages moeten komen. Wat ons betreft gebeurt dit alleen als
werk met werk gemaakt kan worden, dus bijvoorbeeld groot onderhoud aan de weg.
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van faunapassages. Het is goed om dat in
bestaande (onderhoud)werkzaamheden mee te nemen.
9. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Water, punt 6: Vuilstort
Leegveld: Vroeger zijn er blijkbaar koeien dood neergevallen in deze omgeving. Het lijkt
onmogelijk dat bij het opzetten van het peil er geen gevolgen zullen zijn.
De effecten van waterstandverhoging rond de vuilstort Leegveld worden onderzocht voor het
inrichtingsplan Leegveld. De werkgroep Leegveld wordt meegenomen in de resultaten en de
maatregelen rond de vuilstort Leegveld.
10. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Landbouw, punt 1:
Verkoop van NNB percelen: Is dit alleen marktwaarde of ook volledige schadelosstelling?
Voor de PAS percelen geldt volledige schadelosstelling. Voor NNB percelen zonder PAS geldt
marktwaarde.
11. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Recreatie en verkeer,
punt 5: Fietsen: Fietspad Deurnsch kanaal: Ligt wel belang als toegangsroute voor vissers en als
fietspad. Enige vorm van bijvoorbeeld (half)verharding biedt wel meerwaarde hiervoor.
Binnen de werkgroep Leegveld is afgesproken dat waterschap Aa en Maas de kade van het
kanaal van Deurne zodanig onderhoud dat fatsoenlijk recreatief medegebruik mogelijk is voor
zowel fietsers als wandelaars. De kade wordt niet opgenomen in het fietsroutenetwerk.
ZLTO Deurne
1. Algemene opmerking: Graag willen we wel aangeven dat door de beperkte tijd we de ZLTO
specialisten niet hebben kunnen raadplegen wat we volgens de voorzitter, De heer Daandels ,
in een later stadium wel kan.
De deadline voor reactie is opgeschoven om de werkgroep Leegveld voldoende tijd te geven
om de achterban te raadplegen.
2. Algemene opmerking: Wel vinden we het vreemd dat er in onderstaande tekst staat dat het
over een 2e concept gaat maar dat er na half maart geen wijzigingen meer mogelijk zijn ???
We vinden dan ook dat we voor het definitief vast leggen van de gebied visie dus op het 2e
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concept nog inspraak en wijzigingen moeten kunnen aanbrengen en ook belangrijk is dat de
info avonden voor vast stelling gehouden moeten worden.
Met de Werkgroep Leegveld is afgesproken dat er nog opmerkingen gegeven mogen worden
op de concept gebiedsvisie. Vaststelling vind plaats op basis van unaniem akkoord. Daarnaast
worden alle wijzigingen bijgehouden in de conceptversies en worden de opmerkingen van de
werkgroepleden bijgevoegd in een bijlage van de gebiedsvisie.
Hoofdstuk 1 Beschrijving van het projectgebied – Geologie en ontstaansgeschiedenis: Hoogst
gelegen deel……Dit is een belangrijk punt omdat bij het opzetten van het peil in dit gebied
de waterafvoer goed geregeld moet zijn om wateroverlast in de aangrenzende lager gelegen
landbouw gebieden te voorkomen.
Uitgangspunt is geen wateroverlast. Dit zal eventueel met technische maatregelen gerealiseerd
moeten worden. De bepaling van het type en locatie van voorzieningen, vindt plaats in het
inrichtingsplan Leegveld (hydrologische/ecologische maatregelen).
Hoofdstuk 1.2 Beschrijving van het projectgebied - water: Hier wordt aangegeven en uitgelegd
dat we in een kwelwater gevoelig gebied zitten, en dat door het verhogen van het waterpeil in
het natuurgebied de kans op kwelwater in de aanliggende landbouw percelen erg groot is, dit
is dan ook onze grootste zorg voor in de toekomst.
Uitgangspunt is geen wateroverlast. Dit zal eventueel met technische maatregelen gerealiseerd
moeten worden. De bepaling van het type en locatie van voorzieningen, vindt plaats in het
inrichtingsplan Leegveld (hydrologische/ecologische maatregelen).
Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – Water: Bron: Eindrapport GGOR-inrichtingsvisie Groote Peel blz.
47: Stopzetten beregening <De eco-hydrologische effectiviteit van deze maatregel is zeer
gering. Bovendien is de maatregel niet in lijn met de Cork afspraken.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP) specifiek voor de Deurnsche
Peel / Mariapeel. Ik ben niet bekend met de Cork afspraken.
Hoofdstuk 3.2 Visie en doelstellingen – Natuur: Graag willen we, zo snel mogelijk, weten wat
de toekomstige waterpeilen worden in de nieuwe natuurgebieden. En ook een calamiteitenplan
om bij extreme wateroverlast de mogelijkheid te hebben voor een snelle afvoer om omliggende
landbouwgronden te ontlasten. Door de hogere waterpeilen is de bufferingscapaciteit veel
minder.
De toekomstige waterpeilen worden niet bepaald in de gebiedsvisie Leegveld. Hiervoor wordt
het inrichtingsplan Leegveld opgesteld. De Werkgroep Leegveld wordt op de hoogte gehouden
van de vorderingen en de inhoud van het inrichtingsplan. Uitgangspunt is geen wateroverlast.
Dit zal eventueel met technische maatregelen gerealiseerd moeten worden.
Hoofdstuk 3.2 Visie en doelstellingen – Landbouw: In deze zin staat dat de Landbouw ten
dienste van de Natuur komt te staan. Dit vinden we onacceptabel en staat dan ook haaks op
de doelstelling dat de aanliggende landbouw percelen geen last mogen hebben van de nieuwe
natuurdoelstellingen (lees-peilopzet) zoals beschreven in punt 3.6 Randvoorwaarden.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP). Uitgangspunt is geen
wateroverlast. De gebiedsvisie gaat uit van een integrale gebiedsontwikkeling, waar natuur en
landbouw en andere functies in het gebied, optimaal naast elkaar kunnen functioneren.
Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Water, punt 5
Monitoring: Spoedig plaatsen van de peilbuizen voor een goede nulmeting.
De monitoring vanuit het inrichtingsplan Leegveld wordt besproken met de werkgroep Leegveld.
Hierbij gaat het om een aanvulling van peilbuizen in het bestaande meetnet.

Cultuurhistorie
1. Hoofdstuk 1.5 Beschrijving van het projectgebied – Landschap en cultuurhistorie: Naast het
historische bezoek, bewoning en gebruik van het gebied zijn voor wat betreft de ´jongere´
geschiedenis van het gebied de volgende onderwerpen relevant:
1. 	Turfwinning . Daarbij te onderscheiden in de vorm van (ambachtelijke) eendagsputten/
boerenkuilen en grootschalige (industriële) verveningen, inclusief de bijbehorende
ontwateringssystemen (vaarten en drietandsystemen) en de transportsystemen (peelbanen,
vaarten en spoorlijn) Onderdeel van de grootschalige verveningen zijn ook de
turffabrieken en het spoorstation Griendtsveen.
2. 	Ontginning van de ‘woeste grond’ tot landbouwgrond. Inclusief verkavelingsstructuur,
landschappelijke structuur (laanbomen, waterlopen, wegen en grondgebruik) en de
bouw van boerderijen. Hierbij hoort ook het begrip ‘werkverschaffing’. En daarnaast de
ontwikkeling van ‘pioniergebied’ tot intensief agrarisch gebied.
3. 	De Peel in de oorlog 1940 – 1945. Onderwerpen daarbij zijn: de Peel-Raamstelling,
onderduikadressen en het ‘verzet’.
Deze onderdelen zijn op hoofdlijnen al opgenomen in de gebiedsvisie. Er is niet voldoende tijd
en ruimte beschikbaar om dit nader uit te werken in de gebiedsvisie. Een nadere uitwerking kan
plaatsvinden bij de realisatie van bijvoorbeeld de Peeltroeven of informatievoorzieningen in het
gebied.
2. Hoofdstuk 2.4 Knelpunten – Landschap en cultuurhistorie: Belangrijk knelpunt is dat ‘de
geschiedenis’ als gevolg van het accent op natuurontwikkeling en de sterke intensivering van
de landbouw als het ware uit het gebied is verdwenen of dreigt te verdwijnen. Alle drie de
hierboven genoemde onderwerpen hebben de potentie en lenen zich voor een vertaling in een
toeristisch – recreatief model. Belangrijk daarbij is dat de elementen ‘in het veld’ bereikbaar en
herkenbaar moeten zijn.
Een nadere uitwerking van de geschiedenis van het gebied kan plaatsvinden bij de realisatie
van bijvoorbeeld de Peeltroeven of informatievoorzieningen in het gebied.
3. Hoofdstuk 3.4 Visie en doelstelling - Landschap en cultuurhistorie: Visie en doelstelling voor
cultuurhistorie en landschap zijn te globaal en te vrijblijvend beschreven. Voor alle drie de
onderdelen dienen visie en doelstellingen concreter uitgewerkt te worden. De toeristisch
recreatieve potenties van de onderdelen kunnen samen met de recreatieve bedrijvigheid in het
gebied zichtbaar en beleefbaar worden gemaakt en gehouden. De Peel – Raamstelling dient
herkenbaar te blijven.
De doelstellingen voor landschap en cultuurhistorie komen uit het Landinrichtingsplan Peelvenen
(LIP) en beschreef de gehele Deurnsche Peel/Mariapeel. Op hoofdlijnen dekt dit ook de lading
voor het Leegveld. De concrete uitwerking van deze visie en doelstellingen vindt plaats bij de
realisatie van bijvoorbeeld de Peeltroeven of informatievoorzieningen in het gebied.
4. Bijlage 1 Overzicht van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Landschap en
cultuurhistorie: Het onderwerp cultuurhistorie en landschap dient in de rapportage meer
gedetailleerd uitgewerkt te worden.
De uit te werken inrichtingsmaatregelen voor landschap en cultuurhistorie komen uit het
Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP) en beschreef de gehele Deurnsche Peel/Mariapeel. Op
hoofdlijnen dekt dit ook de lading voor het Leegveld. De concrete uitwerking van deze uit te
werken inrichtingsmaatregelen vindt plaats bij de realisatie van bijvoorbeeld de Peeltroeven of
informatievoorzieningen in het gebied.

Werkgroep Behoud de Peel
1. Inleiding: In de inleiding staat: ‘Daarnaast is de programmatische aanpak stikstof (PAS) erop
gericht om de hoeveelheid stikstof in het gebied te verminderen, het natuurgebied te versterken
en de economie te ontwikkelen.’
O.i. is dat niet juist. De PAS dient vnl. om de veehouderij groeimogelijkheden te geven. De
PAS kent een veel te laag ambitieniveau betreffende stikstofvermindering in de natuur. Volgens
de PAS wordt in 2030 landelijk een emissiereductie van 10 miljoen kg/j bereikt. De huidige
emissie bedraagt ongeveer 128 miljoen kg/j. De PAS levert dus een mogelijke reductie op
van slechts zo’n 8%. De helft van die reductie wordt weer uitgegeven aan groeimogelijkheden
voor de veehouderij: de zogeheten PAS-’ontwikkelingsruimte’. Er resulteert dus effectief slechts
4% reductie t.g.v. van de PAS-maatregelen. Daarbij is het ook nog niet uitgesloten dat in
de reeds zwaarst belaste regio’s in Nederland, zoals de Peelregio, het aantal dieren nog
verder toeneemt, zodat het genoemde reductiepercentage van 4% niet eens wordt gehaald.
Bedenk daarbij dat volgens de PAS in 2030 de depositie op de Peel naar verwachting
nog zo’n 2,5 x de kritische depositie (de depositie die het gebied maximaal kan verdragen
zonder soortenverlies te lijden) zal bedragen. Voor veel natuurgebieden in Nederland gelden
vergelijkbare overschrijdingen.
Dit is inhoudelijke kritiek op het beleid van de PAS, dit is niet relevant voor de gebiedsvisie en
wordt daarom niet hierin verwerkt. De PAS is een afzonderlijk beleidsaspect van de provincie
Noord-Brabant en moet daar geadresseerd worden.
2. Hoofdstuk 1.6 Beschrijving van het projectgebied – Recreatie en verkeer: In de inleiding van
hfdst. 1. ‘Beschrijving van het projectgebied’, staat: ‘Het recreatieve gebruik in de Deurnsche
Peel is zeer extensief (de meeste bezoekers gaan naar de Groote Peel). Grote delen in de
Deurnsche Peel zijn niet of nauwelijks toegankelijk, het trekt daarom vooral natuurliefhebbers
aan.’ Het is weliswaar zo dat de meeste bezoekers naar de Groote Peel gaan, maar dat
wil niet zeggen dat in de andere Peelgebieden de recreatie overal zeer extensief is. De
recreatiedruk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit kan tezamen met het open landschap
(recreanten worden op grote afstand waargenomen) tot te veel rustverstoring leiden. Het is niet
voor niets dat er is geconcludeerd dat een recreatief zoneringsplan noodzakelijk is.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen (LIP) uit 2005. In deze periode kan
de situatie inderdaad gewijzigd zijn. Daarom is Staatsbosbeheer bezig met het opstellen van
een recreatief zoneringsplan, waarbij kritisch wordt gekeken naar de recreatiedruk in relatie tot
verstoringsgevoelige vogelsoorten en habitattypen.
3. Hoofstuk 1.1 Beschrijving van het projectgebied – Geologie en ontstaansgeschiedenis: In par.
1.1, ‘Geologie en ontstaansgeschiedenis’, onderaan, staat: ‘Dankzij het feit dat deze terreinen
niet verder zijn ontgonnen tot landbouwgebied, benaderen zij heel dicht de voor Nederlandse
begrippen oorspronkelijke hoogveennatuur en herbergen ze nog hoge natuurwaarden.’
Dat ‘heel dicht’ is (helaas) overdreven. De waterstand in de Peelrestanten fluctueert veel te sterk,
de stikstofdepositie is er veel te hoog en echte hoogveenvegetatie en hoogveenfauna is er nog
slechts zeer sporadisch aanwezig. Er dient veel te worden verbeterd om de hoogveennatuur
(deels) weer terug te krijgen.
Deze passage komt uit het Natura 2000 ontwerp beheerplan. Een van de doelstellingen van
deze gebiedsvisie is juist om het hoogveennatuur in stand te houden en te herstellen.
4. Hoofdstuk 1.2 Beschrijving van het projectgebied – Water: In par. 1.2, ‘Water’, staat in de
eerste zin: ‘Het grondwater stroomt vanaf de hooggelegen Marisberg en Mariapeel in westelijk
richting’. Dat moet zijn: ‘noord-westelijke richting’.
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Dit is als volgt aangepast in de gebiedsvisie: Het grondwater stroomt vanaf de hooggelegen
Marisberg en Mariapeel in noord-westelijk richting naar de huidige kwelgebieden zoals het
Soeloopdal.
Hoofdstuk 1.6 Beschrijving van het projectgebied – Recreatie en verkeer: In par. 1.6, ‘Recreatie
en verkeer’, staat in de eerste zin: ‘Het agrarisch landschap en de natuurgebieden zijn
belangrijke trekkers voor het dagtoerisme.’. Is dat inderdaad zo? Wij kunnen ons niet voorstellen
dat dat voor het sterk door de intensieve veehouderij gedomineerde agrarisch ‘landschap’ rond
de Peel opgaat. O.i. is het juist belangrijk dat het landschap rondom de Peel aantrekkelijker
gemaakt wordt, zodat het inderdaad een trekker voor dagtoerisme kan gaan worden en
waarmee de recreatie deels kan worden afgeleid naar de omgeving van de Peel.
Deze passage komt uit Peelbeleving in de Peelvenen, Visie op Recreatie en Toerisme anno
2012.
Hoofdstuk 1.6 Beschrijving van het projectgebied – Recreatie en verkeer: In par. 1.6, ‘Recreatie
en verkeer’, staat: ‘In perioden met ijs kan er geschaatst worden op het Deurnsch Kanaal,
waarbij het waterschap Aa en Maas dan tijdelijk een vlonder plaatst.’. Dat moet zijn: ‘..... kan
er geschaatst worden in de Deurnese Peel, waarbij het waterschap Aa en Maas dan tijdelijk
een bruggetje over het kanaal plaatst.’. (Voor het schaatsen op het kanaal is geen voorziening
nodig.) Het plaatsen van deze brug is in strijd met de Nb-wetvergunning, maar wordt tot nu toe
gedoogd.
Dit is als volgt aangepast in de gebiedsvisie: In perioden met ijs kan er geschaatst worden op
vennen in de Deurnsche Peel, waarvoor het waterschap Aa en Maas dan tijdelijk een brug
plaatst over het kanaal van Deurne.
Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – Water: In par. 2.1, ‘Water’, staat: ‘De omvangrijke
waterbeheersingswerken in het verleden (onder meer voor de ontginningen) en de intensivering
van het grondgebruik en daarmee samenhangende inrichting (o.a. drainage en beregening)
hebben geleid tot een sterke verdroging in het natuurgebied;’. Dit is juist. Daarnaast wordt deze
verdroging veroorzaakt door het feit dat de Peel door vervening en ontginning veel kleiner is
dan vroeger en doordat in de resterende Peelgebieden veel van het veen is weggegraven en
op diverse plekken stagnerende lagen zijn doorgraven.
Ter kennisgeving aangenomen
Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – Water: In par. 2.1, ‘Water’, staat: ‘In winter/voorjaar wordt in een
deel van het bestaande natuurgebied niet aan de waterwens voldaan. In de zomer wordt op
een aantal plekken niet aan de gewenste grondwaterstand voor natte natuurlijke vegetaties
voldaan;’. O.i. moet dit zijn: ‘In winter/voorjaar is in een deel van het bestaande natuurgebied
de waterstand niet hoog genoeg. In de zomer is in het grootste deel van het bestaande
natuurgebied de waterstand veel te laag. De waterstand fluctueert veel te sterk tussen winter en
zomer.
Deze passage komt uit het Natura 2000 ontwerp beheerplan en wordt daarom niet aangepast
in de gebiedsvisie.
Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – Water: In par. 2.1, ‘Water’, staat: ‘In de huidige en toekomstige
natuurgebieden liggen waterlopen voor aanvoer of afvoer van landbouwwater. Vanwege
peilverschillen is er een onnatuurlijke waterfluctuatie en beïnvloeding waterkwaliteit;’. De
waterlopen voor aanvoer of afvoer van landbouwwater liggen ook buiten de huidige
en toekomstige natuur en veroorzaken mede de te lage waterstand en de te grote
waterstandsfluctuaties in de Peel. Dat ze in de huidige natuur liggen, komt vrijwel nergens voor.
De Soeloop, oude Aa en het Deurnsch kanaal liggen in de huidige natuur en hebben tevens
een wateraanvoerfunctie

10. Hoofdstuk 2.1 Knelpunten – Water: De zin ‘Vanwege peilverschillen is er een onnatuurlijke
waterfluctuatie en beïnvloeding waterkwaliteit’, is onduidelijk. Waarschijnlijk wordt bedoeld
dat (mede) door de lage waterstand in de landbouwgronden de waterstand in de Peel teveel
fluctueert. Bij wateraanvoersloten kan het zijn dat de waterkwaliteit in de omgeving daarvan
negatief wordt beïnvloed.
Dit is als volgt aangepast in de gebiedsvisie: Vanwege de lagere waterstand in de
landbouwgronden fluctueert de waterstand in het natuurgebied teveel.
11. Hoofdstuk 2.2 Knelpunten – Natuur: In par. 2.2, ‘Natuur’, staat in de eerste zin dat voor
een aantal stikstofgevoelige habitattypen in het natuurgebied de kritische depositiewaarde
(KDW) van stikstof wordt overschreden. ‘Voor een aantal’ klopt niet. Voor alle stikstofgevoelige
habitattypen wordt de kritische depositiewaarde overschreden.
Dit is als volgt aangepast in de gebiedsvisie: Voor een aantal stikstofgevoelige habitattypen in
het natuurgebied wordt de kritische depositiewaarde (KDW) van stikstof overschreden.
12. Hoofdstuk 2.2 Knelpunten – Natuur: In par. 2.2, ‘Natuur’, staat: ‘Vooral voor de actieve en
herstellende hoogvenen is er sprake van een sterke overbelasting, respectievelijk 1.123 mol N/
ha/jaar en 1.200 mol N/ha/jaar in 2014.’. Volgens de PAS-gebiedsanalyse voor de Peel van
september 2015 is de stikstofdepositie op de Deurnese Peel en Mariapeel nu gemiddeld 1551
mol/ha/j. Aangezien de kritische depositie voor hoogveen 500 mol/ha/j bedraagt, is de
overbelasting gemiddeld 1051 mol/ha/j.
Deze passage komt uit de PAS gebiedsanalyse van het Natura 2000 ontwerp beheerplan en
wordt daarom niet aangepast in de gebiedsvisie.
13. Hoofdstuk 2.3 Knelpunten – Landbouw: In par. 2.3, ‘Landbouw’, staat: ‘Veel landbouwbedrijven
zitten klem tussen elkaar, de woonkernen, de natuurgebieden en een stapeling van regelgeving.
Het huidige beleid ten aanzien van ammoniak en stank legt aan veel veehouderijbedrijven
beperkingen op bij uitbreiding of hervestiging;’. In punt 1 van onze reactie hierboven schreven
we al dat de PAS nauwelijks beperkingen oplegt. (Als dat wel zo was, zou WBdP niet wekelijks
zo veel Nb-wetvergunningen voor veehouderij-uitbreidingen hoeven te beoordelen). Op heel
korte afstand van een Natura2000-gebied, of van een woning kan er wel beperking zijn.
Ter kennisgeving aangenomen.
14. Hoofdstuk 2.5 Knelpunten – Recreatie en verkeer: In par. 2.5, ‘Recreatie en verkeer’, staat:
‘Door de vernatting is de toegankelijkheid midden in het natuurgebied verminderd;’. Door de
reeds getroffen vernattingsmaatregelen in de Peel zijn sommige plekken inderdaad niet meer
beloopbaar. Daar tegenover staat dat het gebied over de dammen en kades juist weer meer
toegankelijk is geworden. Waarschijnlijk is de Peel op veel plekken door de dammen/kades
juist toegankelijker dan voorheen.
Ter kennisgeving aangenomen. Staatsbosbeheer zal met het opstellen van het recreatie
zoneringsplan hier rekening mee houden.
15. Hoofdstuk 2.5 Knelpunten – Recreatie en verkeer: In par. 2.5, ‘Recreatie en verkeer’, staat: ‘Er
zijn onvoldoende vrij liggende wandel- en fietspaden, een aantal ontbrekende schakels in het
wandel- en fietsroutenetwerk en onvoldoende ruiterpaden / verbindingen;’. O.i. zijn er in de
Peel juist veel mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Wordt hier bedoeld: rondom de
Peel?
Hier wordt bedoeld het projectgebied Leegveld, dat ligt buiten de Deurnsche Peel, echter de
Liesselse Peel ligt wel in het projectgebied, maar is niet toegankelijk.
16. Hoofdstuk 2.5 Knelpunten – Recreatie en verkeer: In par. 2.5, ‘Recreatie en verkeer’, staat:
‘De toegankelijkheid van de oevers van het Kanaal van Deurne voor motorvoertuigen is
ongecontroleerd;’. Bedoeld wordt waarschijnlijk dat de zandweg langs het Kanaal van Deurne
fysiek afgesloten zou moeten zijn voor motorvoertuigen, maar dat dit veelal niet het geval is.

Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. Binnen de werkgroep Leegveld is
afgesproken dat de kade wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zie Bijlage 1 Overzicht
van uit te werken inrichtingsmaatregelen, onderdeel Recreatie en verkeer, punt 5 Fietsen.
17. Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen: In de inleiding van hfdst. 3, ‘Visie en doelstellingen’, staat:
‘De belangrijkste hoofddoelstellingen voor het projectgebied Leegveld zijn: - Realisatie van de
nieuwe natuur binnen Natuurnetwerk Brabant (NNB); - Realiseren van duurzame watersystemen
gericht op versterking van de natuurfunctie, bestrijding van schade in de landbouw, woningen
en wegen, en verbetering van de waterkwaliteit;’. Met ‘schade’ zal ‘natschade’ bedoeld zijn.
Bestrijding van bestaande natschade in de landbouw, woningen en wegen mag o.i. geen
doel zijn! Het hoofddoel is hoogveenregeneratie. Het middel daartoe is de realisatie en
inrichting/vernatting van nieuwe natuur. Bestrijding van natschade zal gepaard gaan met
een verlaging van de waterstand rondom de bestaande Peelnatuur, terwijl een verhoging
van de waterstand rondom de Peel juist noodzakelijk is om de waterstandsfluctuaties in de
Peel te verminderen. Bestrijding van dergelijke schade mag o.i. alleen maar indien het het
bereiken van het hoofddoel niet in de weg staat. Ook bestrijding van natschade die het
gevolg is van vernattingsmaatregelen die met het project Leegveld in de nieuwe en bestaande
natuur worden gerealiseerd, is alleen geoorloofd indien het niet strijdig is met het hoofddoel
hoogveenregeneratie.
Schade is breder dan natschade, er kan ook door transportbewegingen van werkverkeer
schade optreden. Voor de gebiedsvisie wordt een integrale doelstelling omschreven, waarbij
naast de natuurdoelen ook andere doelen beschreven worden. In het inrichtingsplan Leegveld
zal de hydrologische relatie met de landbouwpercelen concreter beschreven worden en
technische maatregelen op worden aangepast.
18. Hoofdstuk 3.1 Visie en doelstellingen – Water: In par. 3.1, ‘Water’, staat: ‘In het
landbouwgebied worden alle inrichtingsmaatregelen voor waterconservering, optimalisatie
waterpeil, compensatie van vernatting en verminderen van wateroverlast bij afvoerpieken
uitgevoerd. In overleg met de landbouw wordt beoogd de winter- en voorjaarsgrondwaterstand
groten-deels te handhaven, plaatselijk is verhoging van deze grondwaterstand mogelijk.
Daarnaast is plaatselijk een verhoging van de zomergrondwaterstand in het landbouwgebied
mogelijk.’ Zoals in onze reactie in punt 16 is gesteld, is ‘compensatie van vernatting en
verminderen van wateroverlast’ alleen toegestaan indien het niet strijdig is met het hoofddoel
hoogveenregeneratie. Indien ‘in overleg met de landbouw wordt beoogd de winter- en
voorjaarsgrondwaterstand grotendeels te handhaven’, zullen de waterstandsfluctuaties nooit
voldoende kunnen worden verminderd. Deze fluctuaties worden immers voor een groot deel
veroorzaakt door de te lage waterstanden rondom de Peel. Alle uitgevoerde hydrologische
onderzoeken wijzen uit dat enkel vernatting van de nieuwe natuur onvoldoende is om een
substantiële vermindering van die fluctuaties en een substantieel areaal waar hoogveen
regeneratie kan worden gerealiseerd te bereiken. Ook vernatting van een zone van de
blijvende landbouwgronden rondom de Peel is daartoe noodzakelijk. Het vasthouden van
water in het winterhalfjaar is heel belangrijk. Als men eerst ‘s winters het water teveel weg heeft
laten lopen, zakt de waterstand daarna in een droog voorjaar en een droge zomer extra diep
weg. In het winterhalfjaar dient daarom het water zoveel mogelijk vastgehouden te worden,
om voorraad op te bouwen. Het is behalve heel moeilijk bovendien heel tegennatuurlijk om
de waterstand ‘s winters laag te houden en het dan daarna ‘s zomers weer hoog proberen te
krijgen. Dit betekent in het algemeen dat de winter- en voorjaarswaterstand rondom de Peel juist
verhoogd dient te worden en niet ‘grotendeels gehandhaafd’. Ook met ‘daarnaast is plaatselijk
een verhoging van de zomergrondwaterstand in het landbouwgebied mogelijk’ zijn wij het niet
eens. De zomerwaterstand rondom de Peel dient i.h.a. te worden verhoogd, enerzijds door het
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verhogen van de winter- en voorjaarswaterstand; anderzijds door stuwpeilverhoging ‘s zomers
en vermindering van de beregening uit grondwater.
In het inrichtingsplan Leegveld zal de hydrologische relatie met de landbouwpercelen concreter
beschreven worden en technische maatregelen op worden aangepast.
Hoofdstuk 3.1 Visie en doelstellingen – Water: In par. 3.1, ‘Water’, onder ‘Doelstellingen
water’, staat: ‘Het realiseren van het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)
voor bestaande en nieuwe natuur. Belangrijkste ingreep is waterpeilverhoging en minimaliseren
van de peilfluctuaties, zodat er minder wegzijging vanuit het natuurgebied plaatsvindt.
Omliggende landbouwgronden worden daardoor te nat voor landbouwgebruik en zijn om
die reden aangewezen als nieuwe natuur (NNB);’. Omliggende landbouwgronden zijn niet
aangewezen als nieuwe natuur, omdat ze te nat worden ten gevolge van vernatting van de
Peel. Het is andersom: om de waterstand in de Peel te kunnen verhogen en vooral om de
waterstandsfluctuaties in de Peel te kunnen verminderen, is het noodzakelijk om rondom de Peel
de waterstand in de nieuwe natuur (en in een zone daar omheen) te verhogen.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. De opmerking is ter kennisgeving
aangenomen.
Hoofdstuk 3.2 Visie en doelstellingen – Natuur: In par. 3.2, Natuur, staat: ‘Door de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moet de ammoniakemissie van de landbouwsector
teruggedrongen worden, .....’. Dit is niet juist. Zie punt 1 van onze reactie hierboven.
Zie ook de opmerkingen bij punt 1.
Hoofdstuk 3.2 Visie en doelstellingen – Natuur: In par. 3.2, Natuur, onder ‘Doelstellingen
natuur’, staat: ‘Deze in te richten nieuwe natuur fungeert in eerste instantie als een buffer
rondom de bestaande natuur, waardoor in die bestaande natuur de waterstanden hoger
kunnen zijn en minder fluctueren.’. Als hiermee bedoeld is dat in de nieuwe natuur de
waterstand dient te worden verhoogd, als tegendruk voor de Peel zelf, staat het hier correct.
We benadrukken nogmaals dat het niet zozeer gaat om het verhogen van de waterstand in de
Peel, maar om het verminderen van de waterstandsfluctuaties.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. En jullie interpretatie klopt met onze
gedachte bij de herstelmaatregelen.
Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: In par. 3.3, ‘Landbouw’, staat: ‘In het
landbouwgebied worden alle inrichtingsmaatregelen voor waterconservering, optimalisatie
waterpeil, compensatie van vernatting, verminderen van wateroverlast bij afvoerpieken en het
principe van de juiste teelt op de juiste plaats geïntegreerd.’ Zie hierover punt 17 van onze
reactie hierboven.
Zie onze reactie bij punt 17
Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: In par. 3.3, ‘Landbouw’, staat: ‘De
waterbuffering in de winter en voorjaar zal hoofdzakelijk plaatsvinden binnen de (bestaande
of) nieuwe natuur. Zowel in natuur- als in landbouwgebieden worden stabiele waterpeilen
ingesteld in zomer en winter. De landbouw krijgt hogere zomerwaterstanden, dit ter
voorkoming van verdroging van natuur.’ Je kunt een stabiel waterpeil niet instellen, zoals hier
wordt gesuggereerd. In een polder kun je met pompen water in- of uitlaten en daarmee het peil
stabiel houden. In en rond de Peel kan dat niet (en wanneer je in de Peel in droge tijden water
inlaat, zal dat Maaswater zijn en daarvan is de kwaliteit verkeerd). In de landbouwgronden
rondom de Peel dient behalve de zomerwaterstand i.h.a. juist ook de winterwaterstand
te worden verhoogd. Vernatting van alleen de nieuwe natuur is niet voldoende om de
waterstandsfluctuaties in de Peel te verminderen. Zie verder punt 17 van onze reactie hierboven.
Deze passage komt uit het Landinrichtingsplan Peelvenen. Het waterschap Deurne zal op termijn
ook gaan werken aan een GGOR Deurne voor de landbouwgebieden.

24. Hoofdstuk 3.3 Visie en doelstellingen – Landbouw: In par. 3.3, ‘Landbouw’, staat: ‘De
verwerving van landbouwgronden in de NNB gebeurt op vrijwillige basis.’. Wij begrijpen dat
dit principe de eerste jaren wordt gehanteerd. Wanneer dit principe steeds wordt volgehouden,
kan het echter betekenen dat de verwerving van de gronden erg lang gaat duren. Ook kan
het inhouden dat enkele percelen nooit verworven worden, waardoor de vernatting van grote
oppervlaktes gronden die wel al verworven zijn niet door kan gaan. Dit kan het hele proces
frustreren en betekent ook dat inzet van personen en geld voor niks zijn geweest. Wanneer
na een bepaalde periode de verwerving op vrijwillige basis niet is gelukt, dient o.i. daarom te
kunnen worden onteigend.
Ter kennisgeving aangenomen, dit zijn de middelen die momenteel beschikbaar zijn voor het
gebied.
25. Hoofdstuk 3.4 Visie en doelstellingen – Landschap en cultuurhistorie: In par. 3.4, ‘Landschap en
cultuurhistorie’, staan meerdere doelstellingen. Deze doelstellingen zijn op zich niet verkeerd,
maar het nastreven daarvan mag niet strijdig zijn met het hoofddoel hoogveenregeneratie.
Voor de gebiedsvisie wordt een integrale doelstelling omschreven, waarbij naast de
natuurdoelen ook andere doelen beschreven worden. In het inrichtingsplan Leegveld zal
de hydrologische relatie met de landschappelijke en cultuurhistorische aspecten concreter
beschreven worden en zo nodig technische maatregelen op worden aangepast.
26. Hoofdstuk 3.5 Visie en doelstellingen – Recreatie en verkeer: In par. 3.5, ‘Recreatie en verkeer’,
staat: ‘Recreatief medegebruik van het gebied wordt getoetst op drie criteria: Activiteiten
mogen geen nadelig effect hebben op toekomstige hydrologische omstandigheden; Openheid
van ganzen- en weidevogelgebieden mogen niet worden aangetast; Huidige rust en stilte
mogen niet worden aangetast door extra verkeersstromen.’. Ook op de huidige hydrologische
omstandigheden mogen de activiteiten geen nadelig effect hebben. De rust/stilte mag ook
niet worden aangetast door andere activiteiten dan extra verkeersstromen. Voor heel deze
paragraaf geldt dat eerst een recreatief zoneringsplan opgesteld dient te zijn voordat eventueel
nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegelaten.
Dit is een opmerking voor Staatsbosbeheer. Zij zijn inmiddels gestart met het opstellen van het
recreatie zoneringsplan.
27. Hoofdstuk 3.6 Visie en doelstellingen – Randvoorwaarden: In par. 3.6, ‘Randvoorwaarden’,
staat o.a.:
- 	Waterpeilen worden pas aangepast, nadat gronden zijn verworven en/of nadat
bewezen is, dat er geen negatieve uitstraling is naar aangrenzende gronden met een
landbouwkundige functie;
Voorkomen van wateroverlast voor de bedrijven, woningen en laanbomen in het gebied;
Verhoging waterstand mag niet leiden tot overlast buiten het projectgebied;
- 	Handhaven van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het plangebied (met
uitzondering van de bestaande en nieuwe natuurgebieden);
Behoud van geomorfologische archeologische en cultuurhistorische waarden;
Behoud van bestaande bosgebieden;
	Wij wijzen er op dat er (vrijwel) geen natuurresultaat behaald zal kunnen worden, wanneer
aan deze principes altijd en overal strikt wordt vastgehouden. Zie bijv. het rapport ‘Verkenning
hydrologische maatregelen Deurnsche Peel en Leegveld’ van april 2016. In dat rapport zijn om
natschade te voorkomen mitigerende maatregelen doorgerekend (= peilverlaging daar waar
natschade is voorzien). In tabel 7.1 (op blz. 27) van dit rapport is te zien dat het aantal ha’s dat
aan alle drie de gekozen criteria voor hoogveen voldoet maar met 30 stuks zal toenemen. Op
een gebied van ruim 1000 ha groot is dat vrijwel niets. Het zal dus anders moeten!!

Voor de gebiedsvisie wordt een integrale doelstelling omschreven, waarbij naast de natuurdoelen
ook andere doelen beschreven worden. In het inrichtingsplan Leegveld zal de hydrologische relatie
met ander gebruik concreter beschreven worden en technische maatregelen op worden aangepast.

