
Begin 2023 ronden we de werkzaamheden voor het 
hoogveenherstel in de Deurnsche Peel af. Dan hebben we 
onder meer 940 hectare bestaande natuur verbeterd,  
180 hectare nieuwe natuur ingericht en 40 kilometer aan 
kades aangelegd. Zodra het werk gedaan is, kan de natuur 
zich verder gaan herstellen. Maar wat is daar nog voor 
nodig? En welke afspraken zijn met de omgeving gemaakt 
voor nazorg? Dat leest u hierna. 
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Contactpersoon 
nazorgteam
Heeft u vragen over de inrichting  
van het projectgebied? Vermoedens 
van een mogelijke schade door  
de peilophoging? Bespreek dit  
met het nazorgteam. U kunt  
hiervoor terecht bij:  

Sjors Hoek
omgevingsmanager
06-20 09 23 64 
shoek@aaenmaas.nl 

Let wel! In de loop van 2023 komt 
een nieuwe contactpersoon voor 
het nazorgteam. Zodra de naam 
definitief is, maken we die bekend.

Nieuwsbrief en website
Neem een kijkje op de website  
www.aaenmaas.nl/leegveld.  
Hier vindt u onder andere de  
rubriek ‘Veelgestelde vragen’  
met de bijbehorende antwoorden.  
Of informatie over het schadeloket 
van het waterschap. Ook kunt u 
zich aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief.

Meer informatie: 
www.aaenmaas.nl/leegveld

Vervolg in 2023 
De eerste weken van 2023 staan in het teken van de laatste puntjes op de i. 
Daarna zijn alle maatregelen uitgevoerd en is het projectgebied volledig 
ingericht voor de laatste stap: het ophogen van het waterpeil in de nieuwe 
natuur. Deze stap is nodig voor een stabiel waterpeil in de bestaande natuur; 
hoogveen gedijt hier goed bij. We zetten de stuwen aan de randen van het gebied 
hoger en monitoren goed wat hiervan de effecten zijn. Zo kunnen we tijdig 
bijsturen, mocht dat nodig zijn. Het moment waarop de streefpeilen bereikt 
worden, is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die valt. Over het verloop 
hiervan informeren wij u onder meer via de website en de nieuwsbrief.

Monitoren van waterpeilen
Voor het monitoren van de peilophoging maken we gebruik van een groot 
meetnet, met ongeveer 200 peilbuizen. De metingen kunt u zelf ook volgen. 
Op www.aaenmaas.nl/leegveld vindt u de toegang tot het portaal met de 
actuele grondwaterstanden. Ook u als bewoner bent voor ons een belangrijke 
informatiebron. Voor signalen uit het gebied staat de komende jaren een 
nazorgteam paraat.

Nazorgteam paraat 
In overleg met de omgeving hebben we goede nazorgafspraken gemaakt. 
Zo is vanaf januari 2023 een nazorgteam beschikbaar, bestaande uit een 
contactpersoon van het waterschap en enkele specialisten. Het team kan snel 
acteren, mochten onvoorziene situaties zich voordoen. Bovendien blijft het 
nazorgteam nog vijf jaar nadat de streefpeilen bereikt zijn, inzetbaar.


