Informatiebrief

November 2010 Oplage 500

Op weg naar levend Hogeveen

Ontwikkeling duurzaam watersysteem

in Deurnsche Peel
De Deurnsche Peel (inclusief de Bult en
‘t Zinkske) is een hoogveengebied op de
grens van de provincies Noord-Brabant en
Limburg. De Deurnsche Peel is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het maakt
daarmee onderdeel uit van een Europees
netwerk van beschermde natuurgebieden.
Die beschermde status draagt er aan bij
dat de natuur in de Peelgebieden niet alleen behouden blijft, maar zich ook verder
kan ontwikkelen.

Om op de langere termijn levend
hoogveen in de Deurnsche Peel te
behouden en te ontwikkelen is het
nodig de waterkwaliteit en -kwantiteit
in het gebied verder te optimaliseren.
Hierbij moet de invloed van de
omgeving worden geminimaliseerd.

Het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Visserij (LNV) maakt samen
met andere betrokken partijen een
beheerplan voor het gebied. Hierin
staat onder meer beschreven waar,
in welke mate en in welk tempo
natuurwaarden worden ontwikkeld. En
welke maatregelen worden genomen
om dat te verwezenlijken.
De Deurnsche Peel is ook een Natte
Natuurparel. De Natte Natuurparels
zijn gebieden met bijzondere
natuurwaarden, die afhankelijk zijn van
het waterpeil en de -kwaliteit. De term
‘natte natuurparel’ is geïntroduceerd
in het Provinciale Streekplan NoordBrabant 2002. De provincie heeft
de doelen van de Natte Natuurparel
afgestemd op die van Natura 2000.

landinrichtingsgrens
primaire waterloop (Peel en Maasvallei)
primaire waterloop (Aa en Maas)

Inrichtingsvisie Deurnsche Peel
Op verzoek van de provincie heeft
Waterschap Aa en Maas een zogeheten
GGOR-visie laten opstellen. GGOR staat
voor: Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime. Het onderzoek heeft nieuwe

Eerder zijn met de belanghebbenden
in het gebied afspraken gemaakt over
de herinrichting van de Peelvenen. Die
afspraken zijn vastgelegd in het Landinrichtingsplan. Dat plan is, zo is eerder
overeengekomen, de komende zes jaar
leidend voor het uitvoeringsprogramma.
Aan die afspraak wordt niet getornd.

•	de bestaande watergangen binnen de
compartimenten te dempen;
•	de eerstkomende 20 jaar de
afwatering van de voormalige
landbouwgronden rechtstreeks naar
de Helenavaart te laten verlopen
zodat het door mest vervuilde water
niet het natuurgebied in stroomt.
Het waterpeil voor de bebouwing van
de Soemeersingel blijft onveranderd.
Daarnaast zijn de locaties voor
compenserende maatregelen tegen
natschade vrijwel gelijk aan die in het
Landinrichtingsplan.

Hebt u vragen of suggesties?
Neem contact op met Albert Vrielink,
projectleider bij waterschap Aa en
Maas, via telefoonnr. (073) 6158 230.
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inzichten opgeleverd met betrekking tot
de afwatering in de Deurnsche Peel. Op
basis daarvan adviseert het waterschap
om een aantal aanvullende maatregelen
te treffen. In de overtuiging dat deze een
positieve bijdrage leveren aan de gewenste ontwikkeling van de Deurnsche Peel.

Werkgroep
De Inrichtingsvisie is in opdracht van
het Waterschap Aa en Maas opgesteld
door Wittenveen+Bos Raadgevende
Ingenieurs BV. Verder zijn de volgende organisaties in werkgroepverband
betrokken bij het samenstellen van
de Inrichtingsvisie: Staatsbosbeheer,
ZLTO-afdeling Deurne, ZLTO-Tilburg,
Provincie Noord-Brabant, Gemeente
Deurne, Dienst Landelijk Gebied en
Werkgroep Behoud de Peel.

Dat wil niet zeggen dat maatregelen, die
een verbetering zijn ten opzichte van het
oorspronkelijke plan, niet voorgesteld én
eventueel uitgevoerd mogen worden. Het
eerdergenoemde onderzoek heeft het
waterschap tot het inzicht gebracht dat het
beter is om:
•	de Deurnsche Peel in een aantal stukken (compartimenten) te verdelen. In
het Landinrichtingsplan was al rekening
gehouden met compartimentering, maar
het nieuwe voorstel van het waterschap
gaat verder, vooral op het punt van de
waterpeilen. Per compartiment wordt
de afwatering geregeld met stuwen/
gemalen;
•	binnen de compartimenten de afwatering op natuurlijke wijze te laten
verlopen. Alleen indien strikt nood
zakelijk worden er kades aangelegd;

Geleidelijke uitvoering
De maatregelen worden geleidelijk
uitgevoerd. Daarbij vinden er voortdurend
metingen plaats van de grond- en
oppervlaktewaterstanden én de
waterkwaliteit. Dat geldt zowel voor de
Deurnsche Peel als de omringende
landbouwgebieden. Hiervoor wordt een
zogeheten monitoringsplan opgesteld.

Colofon
Deze informatiebrief is een uitgave van
waterschap Aa en Maas.
Kijk ook op: www.aaenmaas.nl
Vormgeving: Imagro BV, Ottersum

Samenhang met Landinrichtingsplan
Uitvoering in samenhang met het
Landinrichtingsplan leidt tot:
•	kostenvoordeel door een gezamenlijke
aanbesteding en uitvoering;
•	eenduidige communicatie met de
omgeving;
•	transparantie omdat de uitvoering van
alle maatregelen in handen is van de
Bestuurscommissie Peelvenen.

Teksten: Imagro BV, Ottersum
Fotografie en coördinatie:
waterschap Aa en Maas,
cluster communicatie

Werken met water.
Voor nu en later.

