Met het Hoogveenfestival vieren we
dat het werk in de Groote Peel en de
Mariapeel is afgerond. We geven op
feestelijke wijze het gebied weer terug
aan de omwonenden en gebruikers.
Afgelopen jaren is er druk gewerkt in de Peel om het hoogveen
te kunnen herstellen. Hoogveen komt nog maar op paar plekken
in Nederland voor en de Peel is er daar een van. Om het unieke
hoogveen te herstellen, is het belangrijk om een stabiel waterpeil
te krijgen in de natuurgebieden. De projecten LIFE+ Peelvenen en
LIFE + Groote Peel hebben ervoor gezorgd dat het water in het
gebied blijft. Er is ook een Walk of Veen in de Mariapeel.
Deze start bij het biologisch station, Koolweg 36a Helenaveen.
Blijf de Peelvenen op de voet volgen via de twitter van
boswachter Mirjam Wouters. @wouters_mirjam
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Programma
Welkom op het Hoogveenfestival. Op het festivalterrein is er van
alles te beleven. Bij de infostands van de LIFE+ projecten geven
Waterschap, Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer uitleg over
de maatregelen voor hoogveenherstel. Ook kun je zien hoe hoogveen
groeit en kun je op de foto met de boswachter! Vanaf hier start ook de
Walk of Veen. Een 3 of 8 km lange wandeling langs bijzonder plekjes
van de Groote Peel. Langs de route zijn ook diverse stoppunten. De
route kunt u ophalen bij de informatiekraam. Op het podium staat de
band Sakkerdju. Zij spelen de hele dag aanstekelijke Peelmuziek.
Amfitheater
Hier vertelt Frans van de Pas
over het ontstaan van de
Peel, het zware werk van de
turfstekers en hoe de Peel
vroeger nog meer gebruikt
werd. Hij neemt zijn publiek,
jong en oud, mee naar de
geheimzinnige Peel van
vroeger. Misschien laat Frans
jou wel meespelen in een van
zijn verhalen…
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Afsluiting Groote Peel
In de grote tent vindt van
12:00 - 13:30 de oplevering
van LIFE+ Groote Peel plaats.
Dit doen we tijdens een lunch
met bestuurders, betrokkenen
en geïnteresseerden. Wilt u
mee lunchen haal dan een
voucher bij de infostand.
Kraan

Peelbioscoop
De Peel is een inspiratiebron
voor schrijvers, muzikanten
en filmmakers. In onze
Peelbioscoop draaien korte
films over de Peel
en hoogveenherstel.
Kraan
Aannemer Van Beers heeft
gewerkt in de Groote Peel
en de Mariapeel. Zij laten
zien met welke kraan zij dit
hebben gedaan. Ook is er
een kleine kraan om zelf uit
te proberen!
Dansnest
Om 11:30, 14:00 en 16:00
zal Dansnest een bijzondere
dansperformance geven. Pas
op voor u het weet staat u
zelf te dansen!

