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‘Aanzien van Mariapeel minder aangetast’
De Mariapeel dreigde snel
aanzienlijk te veranderen.
Door het advies te volgen
gaat dat langzamer mét beter behoud van cultuurhistorie, vindt Servaas Huys.

door Daan de Hulster

D

oor de maatregelen in
het rapport van de adviescommissie Mariapeel uit te voeren,
wordt meer recht gedaan aan de
cultuurhistorie en het aanzicht van
de Mariapeel. Dat vindt voorzitter
Servaas Huys van de adviescommissie de belangrijkste resultaten van
een vier maanden durend proces.
Alle deelnemende instanties scharen zich achter de uitkomst en tekenen geen bezwaar aan tegen de benodigde vergunningen.
Hoe anders was dat afgelopen
zomer. Hoewel het herinrichtingsplan voor het 1400 hectare grote natuurgebied in het oosten van Horst
aan de Maas Mariapeel al sinds
eind 2012 bekend was, begon toen
de impact van de maatregelen door

De voor Mariapeel karakteristieke oude turfkanalen zouden aanvankelijk vrijwel allemaal gedempt worden.
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te dringen. Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen en actiegroep
Houd Griendtsveen Leefbaar startten rondleidingen door het gebied
om burgers te laten zien wat er allemaal zou verdwijnen. De meeste
moeite hadden ze met het verwijderen van zo’n 200 hectare bos en
de in het gebied alom aanwezige
oude turfkanalen. Volgens de
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
was het nodig om het aangetaste
hoogveengebied Mariapeel te her-

stellen. Mariapeel vormt met de
Deurnsche Peel en de Groote Peel
het natuurgebied Peelvenen. Een
gebied dat in de negentiende eeuw
tientallen malen groter was dan de
huidige 4000 hectare. Door de gunstige (natte) omstandigheden kon
het veenmos zich goed ontwikkelen. De dikke lagen hoogveen die
in het gebied ontstonden, werden
ontgonnen. Het was prima brandstof. Rond 1950 was de grootschalige turfwinning voorbij. Omdat

hoogveengebieden zeldzaam zijn,
kwam er vanuit de Europese Unie
een subsidie van ruim twee miljoen om het hoogveen in de Mariapeel in ere te herstellen.
Vanwege de weerstand tegen de
voorgestelde maatregelen stelde de
provincie op 22 augustus een commissie in die tot een breed gedragen advies over het project moest
komen. Met Staatsbosbeheer, de gemeente Horst aan de Maas, het Waterschap Peel en Maasvallei en

meerdere natuurorganisaties.
Behalve de sterk verminderde
bomenkap en het behoud van de
voor het gebied karakteristieke
turfkanalen, stelt de commissie
ook andere punten voor. Bij de uitvoering van de werkzaamheden
moet Staatsbosbeheer toename
van muggenoverlast zo veel mogelijk voorkomen met gangbare verbeteringen. Daarnaast moeten provincie en gemeente Horst aan de
Maas daar in 2015 een wetenschappelijk onderzoek naar uit laten voeren. Om te achterhalen wat de
overlastgevende muggen zijn, waar
ze vandaan komen en wat daar tegen te doen is. Over de geschatte
kosten van 26.000 euro moeten
beide partijen afspraken maken.
Geadviseerd wordt daarnaast
om bij de werkzaamheden dagelijks ecologische begeleiding te laten plaatsvinden om schade aan
beschermde flora en fauna te voorkomen. In de Mariapeel leven onder andere de gladde slang, broedvogels en hagedissen.
De commissie raadt bovendien
aan alle waterstanden in het gebied voorafgaand aan de werkzaamheden op te nemen en die
openbaar te maken. Over de standen moet jaarlijks gecommuniceerd worden met omwonenden
en agrariërs. De uitvoerders wordt
opgedragen op cruciale momenten
te communiceren over de voortgang. Bovendien wordt een klankbordgroep ingericht. Zodat gedurende het project niet plotseling
ophef ontstaat over benodigde
maatregelen.

