
 

Natuur beheren in het Leegveld 
 

 
Bent u geïnteresseerd in het verwerven en beheren van natuur tussen 
Griendtsveen, Liessel en Helenaveen, ook wel het gebied “Leegveld” genaamd, 
lees dan verder! 
 
Het Leegveld en de naastgelegen Deurnsche Peel is een gebied met een grote verscheidenheid aan 
flora en fauna en waardevolle cultuurhistorische objecten en landbouw. Het natuurgebied de 
Deurnsche Peel heeft last van verdroging en te hoge stikstofwaardes, hierdoor dreigt het unieke 
hoogveenlandschap te verdwijnen. Daarom wordt in het gebied Leegveld nieuwe natuur aangelegd 
met hogere grondwaterstanden om de verdroging van het natuurgebied te verminderen. Hiermee blijft 
de natuur in de Deurnsche Peel behouden. Dat is belangrijk omdat hoogveen een bijzonder 
natuurtype is, met zeldzame planten en dieren. 
 
Gebiedsproces Leegveld 
Grenzend aan het Leegveld houden agrarische bedrijven ontwikkelkansen in een samenspel met 
natuur en water. In het Leegveld liggen kansen voor verdere ontwikkeling, zoals mogelijkheden voor 
toerisme en recreatie, verkeersveiligheid, kansen voor de agrarische sector, met oog voor behoud van 
landschappelijke- en cultuurhistorische waarden. Voor de kern van het Leegveld is een Europese 
noodzakelijke natuuropgave (Natura 2000 en Natuurnetwerk Brabant) van toepassing. Voor deze 
opgave is het nodig om het watersysteem te optimaliseren. Voor de ontwikkeling en uitwerking van de 
plannen voor het Leegveld, is onder de noemer van het ‘gebiedsproces Leegveld’ een werkgroep 
Leegveld gevormd waar verschillende partijen actief zijn. 
Deze partijen werken samen aan de verschillende kansen en uitwerkingen van ontwikkeling en 
ambities in het gebied. 
 
Realisatie Natuurnetwerk Brabant (NNB) 
Om de natuuropgave in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te kunnen realiseren, zijn in en rondom het 
Leegveld afgelopen jaren percelen verworven door de provincie. Ook de komende jaren zal de 
provincie in gesprek blijven met eigenaren over realisatie van natuur op hun grond. Hierbij wordt 
ingezet op verwerving, maar er zijn mogelijkheden voor realisatie door ondernemers en particulieren 
(zelfrealisatie). Een uitgangspunt daarbij is, dat de eigenaar zelf de stap zet naar natuurbeheer. Is dit 
niet het geval dan zal de grond door de provincie worden verworven, gezien de internationale 
verplichtingen. 
 
Na verwerving en/of inrichting van de provinciale gronden vindt doorlevering plaats (na inschrijving) 
aan een of meerdere eindbeheerders. Zie de kaartbijlage met een overzicht van de te verwerven en 
in te richten gronden (einde document)  
 
Uitvoering Waterschap Aa en Maas 
Het waterschap Aa en Maas voert sinds juli 2016 de regie over de uitvoering van de projecten in de 
Peelvenen. Prioriteit hierbij heeft de gebiedsontwikkeling Leegveld die een bijdrage levert aan de 
plannen op het gebied van natuur en waterbeheersing. Zo is een inrichtingsplan en provinciaal 
inpassingsplan (PIP) gemaakt om de hydrologische en ecologische maatregelen in het gebied mogelijk 
te maken en wordt daarvoor de uitvoering nu voorbereid. De plannen (het inrichtingsplan, de MER en 
het PIP) zijn 19 mei 2018 ter inzage gelegd. 



Het waterschap Aa en Maas wordt namens de partners uit de streek geadviseerd door de 
Integrale Gebiedscommissie Peelvenen (IGC). Deze commissie ziet erop toe dat de uitvoering in lijn is 
met de afspraken die in het verleden met de streek zijn gemaakt en onder meer vastgelegd zijn in het 
landinrichtingsplan “het onverenigbare verenigd” en de “Gebiedsvisie Leegveld”. 
 
Inventarisatie: juli tot en met september 2018  
In de periode juli tot en met september 2018 willen waterschap en provincie inventariseren en 
vastleggen of en welke mensen geïnteresseerd zijn om NNB percelen, verworven door de provincie, 
in eigendom over te nemen en te gaan beheren volgens vooraf gestelde randvoorwaarden en 
natuurdoelstellingen. 
 
Bent u geïnteresseerd om voor de natuur ingerichte percelen (binnen het NNB) te 
verwerven en te beheren? 
 

• Geef dit dan vóór 1 oktober 2018 aan! 
 

• Alleen mensen die na deze openbare kennisgeving aan hebben gegeven deel te nemen aan 
het gebiedsproces om straks ingerichte gronden over te willen nemen, kunnen in aanmerking 
komen voor de verwerving ervan (zie kaartbijlage met een overzicht van alle percelen 
waarvoor u uw belangstelling kunt aangeven). 

 
• De mensen die hun belangstelling hebben aangegeven, zullen worden betrokken in het 

proces dat leidt tot de inrichting en duurzaam beheer van de gebieden. 
 

• De uiteindelijke verdeling en “aanbesteding” van de voor natuur ingerichte gronden vindt 
onder nog nader te beschrijven voorwaarden plaats. 

 
• Alle geïnteresseerden/ belangstellenden zullen tot aan het moment van de overdracht van de 

grond (naar verwachting eind 2021) op verschillende momenten over de voortgang worden 
geïnformeerd. 
 

• Het staat geïnteresseerden/ belangstellenden vrij om tijdens het proces af te zien van verdere 
belangstelling als de voorwaarden voor het verwerven van de ingerichte gronden bekend 
worden gemaakt. 

 
Informatie 
Op de volgende dagen kunt u informatie verkrijgen over deze openbare kennisgeving: 
3 en 10 juli 2018 van 13.00 -16.00 uur, Piet Mondriaanstraat 11 te Deurne op het districtskantoor 
Waterschap Aa en Maas. Voor informatie over de inhoud van deze kennisgeving kunt u bellen of 
mailen met: 
 
Provincie Noord-Brabant 
Arianne Konings 
akonings@brabant.nl 
(06) 1830 3015 
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