
Hoogveen is een bijzonder soort natuur. Hoogveengebieden zijn nat en drassig en 
kenmerken zich door de openheid van het gebied. Je vindt er bijzondere soorten als de 
gladde slang, de veenmier en de blauwborst.

Hoogveen komt nog maar op een paar plekken in Nederland voor, in gebieden die 
Europees beschermd zijn vanwege hun bijzondere en kwetsbare natuur.  

Eén van de grotere hoogveengebieden in Nederland ligt op de grens van de provincies 
Noord-Brabant en Limburg.  Herstel van hoogveen is hier belangrijk vanwege de unieke 
planten en dieren die er leven, maar ook vanwege de recreatieve aantrekkelijkheid van het 
landschap–en daarmee het belang voor de vrijetijdseconomie.  

Om hoogveen te behouden is een stabiel waterpeil noodzakelijk. Als het hoogveen 
permanent nat blijft, kan het veenmos-plantje hier op groeien en houdt het hoogveen CO2 
vast in plaats van het uit te stoten. Hoogveen dat verdroogt en afsterft is namelijk een bron 
van CO2 en levert daarmee een ongewenste bijdrage aan het broeikaseffect.  

Niet alleen zijn er maatregelen nodig tegen de verdroging, ook is het van belang om de 
schadelijke effecten van stikstof-uitstoot door industrie, verkeer en landbouw te verminderen. 
Dat gebeurt via het landelijke Programma Aanpak Stikstof dat momenteel hoog op de 
politieke agenda’s staat. De herstelmaatregelen in het Peelgebied zijn onderdeel van dit 
programma.   

Factsheet Hoogveenherstel in de Pelen
Programma Aanpak Stikstof 
Naast verdroging, kampt het hoogveen ook met schadelijke stikstof-uitstoot door verkeer, landbouw en 
industrie. Hierdoor gaan andere, minder bijzondere plantensoorten groeien zoals het pijpenstrootje en 
berken. Hoogveen herstellen heeft geen zin als er niets gebeurt aan de te hoge stikstof-belasting. 
De Peel is een van de gebieden in Nederland waar de stikstofbelasting te hoog is. Via het landelijke 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt dit probleem aangepakt. Enerzijds door de uitstoot bij de bron 
te verminderen, anderzijds door met herstelmaatregelen ervoor te zorgen dat de natuur robuuster wordt 
en de overmaat aan stikstofneerslag beter kan verdragen. De vernatting van het hoogveen is een van 
deze herstelmaatregelen.

Facts & figures
De projectkosten voor Life+ Groote Peel bedragen € 5,6 miljoen. Hiervan draagt Europa met € 2,25 miljoen 
bijna 40% bij vanuit het Life+ fonds. Overige financiers zijn Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant 
en Staatsbosbeheer.  

De maatregelen in de Deurnsche Peel en de Mariapeel in het project LIFE+ Peelvenen kosten in totaal € 6,1 
miljoen. Europa draagt bij met een LIFE+ subsidie van € 2,2 miljoen. Overige financiers zijn Waterschap  Aa en 
Maas, Provincie Noord Brabant en de provincie Limburg.

Tijdens de werkzaamheden in beide gebieden houden de uitvoerders rekening met de bijzondere plant- en 
diersoorten in het gebied. Ook markante sporen van de turfwinning blijven zichtbaar.

De Groote Peel is ruim 1400 hectare groot. Het is een van de 20 nationale parken in Nederland en trekt 
jaarlijks circa 200.000 bezoekers; bijna de helft van het bezoekersaantal van de tentoonstelling Jheronimus 
Bosch in 2016. 

De Deurnsche Peel en de Mariapeel zijn samen circa 2750 hectare groot. Het gebied ontsnapte op het nippertje 
aan grootschalige ontginning. Er waren reeds plannen voor ontginning toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 
het gebied tot militaire zone werd verklaard. Daarna kwam het niet meer tot ontginning. 

Overige maatregelen: gebiedsontwikkeling
Samenwerkende partijen in het Peelgebied grijpen de natuurontwikkeling in het Peelgebied aan om de 
komende jaren ook andere doelen te realiseren. Het Waterschap Aa en Maas krijgt een centrale rol in 
de uitvoering van maatregelen voor de versterking van het Peelgebied, in opdracht van de provincie 
Noord-Brabant. Een nieuwe Integrale Gebiedscommissie Peelvenen gaat het waterschap hierbij 
adviseren. De nadruk ligt op natuurontwikkeling, maar ook versterking van de landbouw en recreatie 
krijgen een plek als derden hiertoe het initiatief nemen. 
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Hoogveen in de Pelen
Ooit was het Peelgebied een aaneengesloten, uitgestrekt hoogveengebied. Hoogveen bestaat uit een 
bovenlaag van levende planten, vooral veenmos, en daaronder een laag met afgestorven plantenresten 
van soms wel zes meter dik. Gedroogd hoogveen bleek een prima brandstof: turf. In de periode 1850 – 
1950 werden grote delen van het hoogveen in de Peel afgegraven, om daarna te worden ontgonnen tot 
landbouwgrond. 
De huidige natuurgebieden Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel ontsprongen de dans van de 
ontginning en bleven gespaard als natuurgebieden. Hier zijn nog resten hoogveen te vinden. 

Herstelmaatregelen in de Groote Peel 2016
De provincie Noord-Brabant voert in de periode juli 2016 t/m december 2017 het project Life+ Groote 
Peel uit, zowel aan de Limburgse als aan de Brabantse zijde. Werkzaamheden hebben als doel het 
water in het gebied beter vast te houden en bestaan uit:
• het plaatsen van 30 stuwen in kades;
• het afdichten en/of afdammen van 15 km waterlopen;
• aanleg en verhoging van 24 km kades om de compartimentering te verbeteren 
• het afdichten en dempen van 2 km van de Eeuwselsche Loop;
• de aanleg van een nieuw tracé van 3 km van de Eeuwselsche Loop 

 Nieuwe Eeuwselse loop
 Bestaande Eeuwselse loop
 Educatieve grondwatermeter
 Uitkijkpunt
 Eerder aangelegd kwelscherm
 Wandelpaden

De meest ingrijpende maatregel is het 
verleggen van de Eeuwselse Loop naar de 
rand van de Groote Peel, parallel aan de 
N279. Daardoor blijft het water langer in het 
gebied en komen de voedingsstoffen uit de 
Eeuwselse Loop niet meer terecht in de bodem 
van het natuurgebied. Dit is belangrijk omdat 
hoogveen zich alleen ontwikkelt in voedselarme 
omstandigheden en met een stabiel waterpeil.

De provincie Noord-Brabant coördineert de uitvoering van het project, in samenwerking met 
Staatsbosbeheer, Waterschap Aa en Maas, Provincie Limburg en in overleg met Waterschap Peel en 
Maasvallei en overige belanghebbenden in de streek. 

Herstelmaatregelen in de Mariapeel 2016
In juli 2016 gaat Staatsbosbeheer in opdracht van de 
provincie Limburg verder met de uitvoering van het 
project Life+ Peelvenen in de Mariapeel. De maatregelen 
in de Deurnsche Peel zijn al in 2013 uitgevoerd. Ook 
in deze twee gebieden wordt gewerkt aan een stabiel 
waterpeil. Daarnaast worden trosbosbesstruiken 
verwijderd. Deze uitheemse plant, in grote aantallen 
aanwezig, belemmert de ontwikkeling van veenmos. 
Via een begeleidingsgroep blijven belanghebbenden 
betrokken bij de uitvoering.

Werkzaamheden bestaan uit: 
• de aanleg van 10 km kade om compartimenten te 

maken en water vast te houden
• de aanleg van 70 dammen in kanalen en wijken om 

wegstromen van water tegen te gaan
• de aanleg van 25 stuwen/duikers om waterpeil te 

kunnen sturen
• het verondiepen van 50 km sloot/greppel om 

wegstromen van water tegen te gaan
• het afdichten bodem van watergangen over lengt 

van 2 km om wegzakken van water tegen te gaan
• het machinaal verwijderen van trosbosbesstruiken op 300 ha

Staatsbosbeheer voert de werkzaamheden in de Mariapeel uit, in samenwerking met de provincie 
Limburg en de provincie Noord-Brabant en in overleg met waterschappen, gemeenten en 
belanghebbenden in de streek. 
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