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Peelvenen
Beleef het hoogveen van Brabant en Limburg
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Welkom in de Peelvenen!

Beste natuurliefhebber,

Er is maar één manier om de de Peelvenen te verkennen 
en dat is met stevige, waterdichte wandelschoenen aan. 
Op de grens van Noord-Brabant en Limburg vormen 
Mariapeel, Deurnsche Peel en Nationaal park Groote Peel een 
indrukwekkend natuurgebied. Hier laat het landschap zich 
lezen als een geschiedenisboek. Het overgrote deel van het 
veenmoeras werd vanaf 1850 door turfstekers afgegraven en 
als ‘het goud van de Peel’ verkocht. De sporen hiervan zijn 
nog overal aanwezig.

Ooit een ondoordringbaar moeras, nu een landschap van 
water, heidevelden, zandruggen, berken en open vlaktes. Een 
paradijs voor natuurliefhebbers. De rust van de Peelvenen lokt 
ruim honderd soorten broedvogels en ook trekvogels, zoals de 
trompetterende kraanvogel, strijken hier neer. 

Na afgraving en ontginning in vorige eeuwen, willen we het 
hoogveen nu herstellen zodat het veenmos weer een kans 
krijgt om aan te groeien. Sporen van de turfgeschiedenis 
blijven zichtbaar. Het landschap, dat veel wandelaars 
en fietsers nu al hoog waarderen, wordt hierdoor nog 
aantrekkelijker en biedt een thuis aan zeldzame planten 
en dieren, zoals de gladde slang, de veenmier en de 
blauwborst.

In de Mariapeel en de Deurnsche Peel is sinds 2013 gestart 
met de uitvoering van maatregelen om het hoogveen te 
herstellen en uit te breiden. In de Groote Peel startte de 
uitvoering in 2016.
De inmiddels uitgevoerde maatregelen moeten onder 
andere zorgen voor een hoog en stabiel waterpeil en goede 
waterkwaliteit, de basis voor herstel van hoogveen.

Ik ben benieuwd wat er gaat komen

Ik heb al jaren hoogveen dromen

Ik ben benieuwd wat het gaat zijn

Een drassig plasje groenig slijm?

Een zompig grasland vol met beesten?

Waar fiere vogels vrijend feesten?

Maakt mij het uit! Ik ben nieuwsgierig

Hoeveel boomkap maakt plezierig?

Hoeveel paden kan ik lopen?

Hoeveel trosbosbes te slopen?

Hoeveel weekdieren te weken?

Hoeveel veen zal ik kweken?

Ik ben benieuwd wat er gaat komen

van al die vele hoogveen dromen

Zita Smit



4

Hoogveen komt nog maar op een paar 
plekken in Nederland voor. De Peelvenen 
is er een van. De unieke Peelvenen dreigen 
verloren te gaan door verdroging en te 
hoge stikstofwaardes. Voor het herstel 
van de Peelvenen is een hoog en stabiel 
waterpeil en goede waterkwaliteit nodig. 
De projecten LIFE+ Peelvenen en LIFE+ 
Groote Peel maken daar werk van.

Na de grootschalige turfwinning werden 
in de jaren 50 veel afgegraven gronden 
ontgonnen en bestemd als landbouwgrond.

Ruim 4.000 hectare afgegraven hoogveen 
werd niet ontgonnen en vormt nu het 
natuurgebied de Peelvenen met onder 
andere de  Deurnsche Peel, Mariapeel en 
Groote Peel.

Natuurherstel in de Peelvenen
In de Peelvenen komen diverse zeldzame 
of bedreigde soorten voor zoals de gladde 
slang, levendbarende hagedis, veenmol en 
de Noordse witsnuitlibel. De goudplevier 
en kraanvogel broeden of overnachten in 
natte hoogveenkernen waar roofdieren 
nauwelijks komen. 

Recent zijn vernattingsmaatregelen 
genomen in terreinen waar de turfwinning 
was beëindigd. Zo kan hier weer opnieuw 
hoogveen tot ontwikkeling komen en 
krijgen we weer iets terug van de vroegere 
hoogveenmoerassen.
 
Regenwaterbuffer
We kunnen hier regenwater vasthouden. 
Dan stroomt het minder snel onze beken 
en rivieren in.

Behoud uniek natuurgebied
Hoogveen bestaat uit een bovenlaag 
van levende planten, vooral veenmos, 
en daaronder een laag met afgestorven 
plantenresten van soms wel zes meter dik. 
Het is beter bekend als de brandstof turf. 

Veenmossen vormen het veen en 
reguleren met hun eigenschappen de 
waterhuishouding. Veengrond kan goed 
water vasthouden en werkt als een spons.

Opslag van broeikasgassen
Hoogvenen slaan CO²  op in de planten 
en in het veen dat door de planten wordt 
gevormd. Voorwaarde voor veenvorming 
en dus koolstofopslag is dat het veen het 
hele jaar goed nat blijft. 

 
Archief voor historie en klimaat
In het veen dat in de loop van de tijd door 
planten is gevormd, is de opeenvolging 
(successie) van de vegetatietypen van 
het veenlandschap terug te lezen. Het 
hoogveen is een uniek historisch archief 
van landschap, mens en klimaat. 
Door het bestuderen kunnen we ons een 
beeld vormen van de groei van het veen 
en het landschap er omheen. 
Zo kunnen we ook de bewonings-
geschiedenis en de veranderingen in het 
klimaat reconstrueren.

Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen 
(Provincie Noord-Brabant):
“Er zijn grote maatregelen genomen om het 
hoogveen te herstellen. Echter, de komende 
jaren zullen maatregelen nodig blijven om 
het hoogveen te kunnen behouden, zoals het 
verwijderen van berkenbomen.”
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De Peelvenen is een gebied als geen 
ander. Het is geen bos, geen heide, geen 
polder. Peel betekent moerassige plek. 
En drassig is het hier. 

Het goud van de Peel
Ooit waren de Peelvenen een reusachtig, 
vrijwel onbegaanbaar hoogveen. Maar 
daarvan is het meeste als turf – ‘het goud van 
De Peel’- in ovens en kachels verdwenen. 
De ontgonnen gronden werden in gebruik 
genomen voor de landbouw.  
De Deurnsche Peel, de Mariapeel en de 
Groote Peel bleven over. Het gebied is 
internationaal erkend als ‘wetland’. Het is 
van groot belang voor allerlei moeras- en 
watervogels. Sinds 1993 is de Groote Peel 
een Nationaal park.

Veenmos
Waar een klein plantje groot in kan zijn. 
Veenmos is grotendeels verantwoordelijk 
voor het ontstaan van de Peelvenen. Het 
plantje neemt water op via het blad, want 
wortels heeft het niet. Veenmos kan tot 
twintig keer z’n eigen gewicht aan vocht 
vasthouden. Het groeit aan de bovenkant 
en sterft tegelijk af aan de onderkant. Op 
de resten floreren hoogveenplanten als 
zonnedauw, lavendelhei en wollegras.

Broed- en trekvogels
De rust van de Peelvenen lokt meer 
dan honderd soorten broedvogels zoals 
blauwborsten, roodborsttapuiten en 
geelgorzen. 

Ook trekvogels strijken hier neer. Met 
onmiskenbaar getrompetter kondigt de 
statige kraanvogel zijn komst aan.

Bezienswaardigheden
In het pitoreske dorp Griendtsveen proef 
je de sfeer van hoe het ooit was. De 
schrijver Toon Kortooms gebruikte de 
Peel als decor voor zijn streekromans. In 
het Toon Kortooms Park zie je hier meer 
van. Museum Klok en Peel vertelt ook 
over de streek met beiaards als bijzondere 
toevoeging. Aan begin en einde van de 
Tweede Wereldoorlog is er in de Peel flink 
gevochten. Dit zie je terug in de Peel-
Raamstelling

De Peelvenen: 
drassig en moerassig
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Even helemaal weg zijn
Wandelen of fietsen in de Peelvenen 
betekent even helemaal weg zijn. Voor 
jong, oud en voor mindervaliden zijn er 
wandelroutes. 
Je kunt ook meedoen aan vollemaans-
wandelingen, kabouterfeesten, speuren 
naar sporen, veentochten en workshops 
natuurfotografie.

Routes en praktische informatie vind je op 
de website Staatsbosbeheer. 
De gemarkeerde wandelroutes staan ook 
op wandelkaart nr. 37 De Peel. 

Buitencentrum De Pelen
Aan de rand van Nationaal park De Groote 
Peel vind je het buitencentrum. Het is 
het start- en eindpunt van wandel- en 
fietsroutes. Je kunt ze hier ook kopen. 
Bij de informatiebalie worden doe- en 
ontdektochten verhuurd en starten diverse 
leuke activiteiten.

Doen in de Peelvenen

Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.
© Staatsbosbeheer

960 meter0

Recreatieroutes Groote Peel

480

Meters

Auteur:

Wandelroutes

Legenda

Datum:

29-11-2018

Schaal:

1:48.000

Startpunt routes

Wandelroutes
Blauw

Bruin

Geel

Groen

Kinderroute

Minder validen

Onbekend

Oranje

Overig

Paars

Rood

Wit

Zwart

bevolkingskern(> 100.000 inw)

bevolkingskern (25.000 - 100.000 inw)

bevolkingskern (5.000 - 25.000 inw)

bevolkingskern (tot 5.000 inw)

Zee en water

Eeilanden en polders

Vaarwegen

TOP50LIJNEN
pad

veer

enkelspoor

dubbelspoor

driespoor

vierspoor

tram/metro

hoogspanningleiding/kabelbaan

heg/bomenrij

tunnel

aanleg/ontwerp

sloot/greppel

hoogtewater-/dieptelijn

paalwerk/landaanwinning

aanlegsteiger

overig

autosnelweg

hoofdweg

lokale weg

overige weg

TOP50HUIZEN

TOP50VLAKKEN
bebouwd gebied

kassen

hoofdweg

weg

overig

straat

fietspad

gemengd bos

naaldbos

loofbos

bouwland

weiland

boomgaard/kwekerij

heide

zand

Peel-Raamstelling
Tegen de rand van de Groote peel liggen 
nog diverse kazematten (bunkers) als 
onderdeel van de Peel-Raamstelling. 
Deze tachtig kilometer lange 
verdedigingslinie met antitankgracht, 
mijnenvelden, kazematten, 
prikkeldraadversperringen en loopgraven 
liep van de Maas bij Grave tot aan de 
Belgische grens bij Weert. 
De Peel-Raamstelling is een 
Rijksmonument.

Klokken, beiaards en 
een mysterieus moeras
De beiaardcollectie in Museum Klok 
en Peel is van internationale betekenis. 
Het museum heeft de omvangrijkste 
bibliotheek en documentatie ter wereld.
Sinds juni 2013 is de permanente 
tentoonstelling 'Asten klinkt in de Notre 
Dame' te zien over de bijzondere in Asten 
gegoten klok voor de Notre Dame.

Mysterieus moeras
In het museum vind je een mysterieus 
Peels moeras. Via een poort kom je binnen 
in het land van dwaallichtjes, weerwolven, 
gloeiige vuurmannen, witte wijven, 
dwergen, kabouters en reuzen, behekste 
hazen, honden en katten en duivelse 
klokken. 

Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
www.museumklokenpeel.nl

Doen in de Groote Peel

Startpunt: Buitencentrum de Pelen, Moostdijk 15, Ospel

fietsen rond de groote peel - 33 km

Fietsen door een gebied vol cultuurhistorie 
en landbouwontwikkeling.

Wandelen en fietsen in de Groote Peel

mussenbaan 5,6 km

Deze Peelwandeling gaat langs een 
uitkijkvlonder, vogelkijkhut, uitkijktoren en 
over knuppelbruggen. 

knuppelbrug 3,2 km

Dankzij de knuppelbruggetjes houd je 
droge voeten tijdens deze wandeling. 

meerbaansblaak / familiepad - 2,4 km

Wandelen langs uitkijkvlonder, vogelkijkhut, 
uitkijktoren, bijenstal en kruidentuin. Het 
wandelpad is voorzien van een verharde 
bovenlaag, geschikt voor rolstoelen, 
scootmobiels en kinderwagens.

GROOTE PEEL
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www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen

Buitencentrum De Pelen
Moostdijk 15, 6035 RB Ospel
depelen@staatsbosbeheer.nl
0495-641497
Dagelijks geopend, 
bereikbaar met openbaar vervoer. 

Marijke Vaes, manager Buitencentrum De Pelen:
“Het werk heeft veel impact gehad. Het is het 
allemaal waard geweest. De rust is terug. De 
natuur herstelt zich. De aangelegde kades zijn 
weer begroeid en omdat ze hoger zijn, heb je 
een nog weidser uitzicht.”
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960 meter0

Recreatieroutes Deurnsche Peel - Mariapeel

480

Meters

Auteur:

Wandelroutes

Legenda

Datum:

29-11-2018

Schaal:

1:48.000

Startpunt routes

Wandelroutes
Blauw

Bruin

Geel

Groen

Kinderroute

Minder validen

Onbekend

Oranje

Overig

Paars

Rood

Wit

Zwart

bevolkingskern(> 100.000 inw)

bevolkingskern (25.000 - 100.000 inw)

bevolkingskern (5.000 - 25.000 inw)

bevolkingskern (tot 5.000 inw)

Zee en water

Eeilanden en polders

Vaarwegen

TOP50LIJNEN
pad

veer

enkelspoor

dubbelspoor

driespoor

vierspoor

tram/metro

hoogspanningleiding/kabelbaan

heg/bomenrij

tunnel

aanleg/ontwerp

sloot/greppel

hoogtewater-/dieptelijn

paalwerk/landaanwinning

aanlegsteiger

overig

autosnelweg

hoofdweg

lokale weg

overige weg

TOP50HUIZEN

TOP50VLAKKEN
bebouwd gebied

kassen

hoofdweg

weg

overig

straat

fietspad

gemengd bos

naaldbos

loofbos

bouwland

weiland

boomgaard/kwekerij

heide

zand

DEURNSCHE PEEL/MARIAPEEL

veenputtenroute - 2,8 km

Langs vogelrijke vennen, heides en 
voormalige veenputten. De grazende 
runderen en schapen houden het gebied 
open.

Toon Kortooms: 
Help! De dokter verzuipt... 
Toon Kortooms schreef deze streekroman 
in 1968. Dokter Angelino zet een rustig 
Peels dorp op stelten.
De verfilming van het boek in 1974 
veroorzaakte nogal wat ophef door het 
bloot dat erin te zien was.
Kortooms woonde en werkte in Deurne, 
vlakbij het Peelse Griendtsveen. 
Regelmatig is deze streek het decor in zijn 
meer dan 40 romans en 12 kinderboeken.

Museum
In Deurne is een museum over zijn leven 
gevestigd. Je vindt hier ook zijn oude 

werkkamer. Vanaf het museum wandel 
je naar het pittoreske Griendtsveen waar 
Kortooms ligt begraven. 

Toon Kortooms Park
Griendtsveenseweg 80
5753 SB Deurne
Tel: 0493 - 529590
www.toonkortoomspark.nl

Startpunt, tenzij anders vermeld: Biologisch Station Mariapeel, Koolweg 36a, Helenaveen

Doen in Deurnsche Peel en Mariapeel

Wandelen in Deurnsche Peel en Mariapeel

turfstekerspad - 5,4 km

Route langs het vervenersdorp 
Helenaveen, de Helanavaart en een 
turfstrooiselfabriek. Een afwisselende 
wandeling door open velden en bos.

griendtsveen

Start: Bushalte kerk, Helenaveenseweg, 
Griendtsveen
Vanaf het voormalige turfstation de Halte 
zijn 3 routes te lopen. De routes gaan 
door Peelnatuur, langs het Deurnsch 
kanaal en waterplassen vol watervogels.

Spectaculaire vondst: 
Romeinse helm uit de 4e eeuw
Op 17 juni 1910 deed de Meijelse 
turfsteker Gebbel Smolenaars een 
spectaculaire vondst in het moeras van 
de Peel bij Helenaveen. Hij haalde een 
gouden ruiterhelm uit de Romeinse tijd 

Griendtsveen: 
parel van de Peel
Wil je de ruige werkelijkheid van de 
turfwinning ervaren? Bezoek het kleine 
Peeldorp Griendtsveen, gesticht rond 
1885 door de Bossche koopman Jan van 
de Griendt en groot geworden door de 

mariaveen - 2,9 km

Wandeling langs oude veenontginningen, 
de oude schaapskooi met Nederlandse 
landgeiten en open velden.

broemeerbos - 4,5 km

Wandeling door mooie naald- en 
loofbossen en open gebieden. 

ijsboerderij - 2 km

Start: Soemeersingel 127, Helenaveen,
bij de prachtig gelegen koningshoeve 
Hoeve Willem III. De wandeling voert 
langs waterplassen vol watervogels en 
Peelnatuur. 
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uit de grond samen met  een mantelspeld, 
een ruiterspoor, belletjes van een 
paardentuig en Romeinse munten. Hij 
poetste de helm op en voor tien cent kon 
men de schat bij hem thuis bewonderen.
De helm in het echt zien kan in het 
Museum voor Oudheden in Leiden. Het is 
een van de topstukken uit de collectie. 

Museum voor Oudheden, Leiden, www.rmo.nl

winning van het zwarte goud: turf. 
Lopend langs de dorpspompen, 
peelkanalen, ophaalbruggetjes en 
karakteristieke panden waan je je terug in 
de tijd.

Oorlogsgeweld
Aan het einde van de oorlog liep het dorp 
liep forse schade op. Griendtsveen lag bij 
de bevrijding in 1944 zo'n 73 uur onder 
granaatvuur. 
De Duitse militaire begraafplaats in 
Ysselsteyn is met 31.598 doden de 
grootste en ook enige Duitse militaire 
begraafplaats in Nederland.

VVV De Peel, www.vvvdepeel.nl

Boswachter Mirjam Wouters (Staatsbosbeheer):
“We hebben het gebied weer vitaal kunnen 
maken. Het water ontbrak en zonder water 
wordt een moeras een bos. Nu kan de unieke 
natuur van de Peelvenen weer tot groei en 
bloei komen.”
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Het unieke hoogveenlandschap in de Peelvenen 
dreigt verloren te gaan door verdroging en te hoge 
stikstofwaardes. 
Voor het behoud van de Peelvenen hebben 
Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant en 
waterschap Aa en Maas gezamenlijk maatregelen 
uitgevoerd. Hiermee blijft een van de laatste 
hoogveengebieden in Nederland behouden voor de 
toekomst.

Hoe het was: turfwinning en landbouw
Het watersysteem in de Peel was aanvankelijk ontworpen 
voor turfwinning en later om een deel van het gebied 
geschikt te maken voor landbouw. Snelle afvoer van het 
water was noodzakelijk. Hierdoor kwam het veen droog te 
staan en stierf het langzaam af. Hoogveen verdween en het 
gebied raakte begroeid met bomen.

Uitgevoerde maatregelen

Kades aangelegd
Om het water beter vast te kunnen houden zijn kades 
aangelegd. Hiermee ontstaan kleine compartimenten. De 
waterstanden in deze compartimenten zijn regelbaar door 
aangelegde stuwen en duikers die de compartimenten met 
elkaar verbinden.

Waterlopen
Door het dempen en afdammen van waterlopen blijft 
het water in het gebied. De waterpeilen blijven hoog en 
stabieler.

Trosbosbes weggehaald
De trosbosbes of blauwe bes (Vaccinium corymbosum) is 
van origine een Amerikaanse soort. Deze groeit hier goed, 
maar heeft een negatieve uitwerking op de natuur in het 
hoogveen. 

De trosbosbesstruiken onttrekken veel kostbaar water en 
door hun schaduw groeien de veenmossen slecht. 
De afgevallen trosbosbesbladeren zorgen voor extra 
voedingsstoffen. Dat heeft een averechts effect op de 
bijzondere hoogveenplanten, veenbes, zonnedauw, 

lavendelheide, veenpluis, eenarig wollegras. Zij gedijen het 
beste in een voedselarm milieu.

Eeuwselse Loop verlegd
Bij de Groote Peel is de Eeuwselse Loop naar de rand van 
het gebied verlegd. Hierdoor wordt het grondwater beter 
vastgehouden en vormt de waterloop geen barrière meer 
voor kwetsbare diersoorten, zoals de gladde slang.

Nieuwe natuur
Het voormalige landbouwgebied in het midden van het 
natuurgebied Deurnsche Peel en Mariapeel is omgevormd 
naar nieuwe natuur. Door het afgraven van de voedselrijke 
landbouwgrond wordt voorkomen dat deze voedingsstoffen 
in het natuurgebied terecht komen. De grondwaterstand is 
verhoogd. 

LIFE+ projecten: 
behoud van de Peelvenen

CO² uitstoot van 
1.300 huishoudens compenseren
Verdroogd hoogveen breekt langzaam af, 
waardoor koolzuurgas (CO²) vrijkomt. CO² 
zorgt voor de opwarming van de aarde. 
Door hoogveen te vernatten wordt de 
afbraak tegen gegaan én kunnen nieuwe 
veenmossen zich ontwikkelen. Veenmossen 
zijn in staat grote hoeveelheden CO² vast 
te leggen. Door de LIFE+ projecten wordt 
voor de komende 30 jaar de CO² uitstoot 
van 1.300 huishoudens gecompenseerd 
(10.000 ton CO² per jaar).

Veenmoerassen (hoogveen en laagveen) 
leggen tijdens hun ontwikkeling CO² uit 
de atmosfeer vast. De planten die er 
groeien gebruiken CO² om hun biomassa 
te vormen. 

In de natte moerassen verteert het 
dode plantenmateriaal slecht en stapelt 
het zich op tot een veenpakket dat in 
Nederland tot wel 10 m dik kon zijn.

Door ontwatering, ontginning en 
turfwinning is een groot deel van 
de in venen vastgelegde CO² weer 
in de atmosfeer gekomen. Door 
veenrestanten weer nat te maken, kan 
de afbraak van veen en daardoor de 
uitstoot van CO²  sterk afnemen. 

Wanneer de vegetatie zich goed 
hersteld heeft, kan zelfs weer 
veenvorming en daarmee vastlegging 
van CO² uit de atmosfeer plaatsvinden.



Resultaten LIFE+ Peelvenen en LIFE+ Groote Peel

Deurnsche Peel - Mariapeel

11 hectare landbouw-
grond afgeplagd

10,7 km kades aangelegd

30 stuwen geplaatst

1 gemaal geplaatst

7 duikers geplaatst

48,4 km waterlopen 
aangepast

25.000 m3 
trosbosbestruiken 

verwijderd

Deurnsche Peel - Mariapeel
• herstellend hoogveen
• droge heide
• actieve hoogvenen
• overig (bossen)

Groote Peel
• herstellend hoogveen
• droge heide
• overig (bossen)

298 ton hout afgevoerd

32.000 m3 
zand aangevoerd

In het LIFE+ project zijn grote maatregelen genomen om 
de basis voor herstel op orde te krijgen. De komende 
jaren zullen maatregelen nodig blijven voor het behoud, 
zoals het verwijderen van opslag.

Dit zijn de resultaten per december 2018.

Habitat type
Oppervlakte in hectare

Groote Peel
totaal: 1.345 ha

Deurnsche Peel
Mariapeel
totaal: 2.734 ha

Groote Peel

1.591 ton hout 
afgevoerd

56.000 m3 zand 
aangevoerd

24 km kades aangelegd38 stuwen geplaatst 17,2 km waterlopen aangepast

5 km waterdicht scherm geplaatst

3,4 km nieuwe eeuwelse loop gegraven

2.500 ton /jaar minder 
uitstoot

3 bommen geruimd

7.500 ton / jaar minder 
uitstoot

4 bommen geruimd
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LIFE+ Peelvenen 
LIFE+ Groote Peel

Life+ en Natura 2000
De LIFE+ projecten zijn uitgevoerd door 
Provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer 
in samenwerking met Waterschap Aa en 
Maas, Provincie Limburg en Waterschap 
Limburg, met financiële bijdrage van LIFE+, 
het Europese financieringsinstrument voor de 
instandhouding van Natura 2000-gebieden.

Meer informatie zie www.peelvenen.nl of www.
staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/de-pelen.

Fotografie: Marijke Vaes, Lizette 
Koekkoek, Marcel Vermeulen, Janneke 
de Groot, Liesbeth van Oirschot-
Beerens, Staatsbosbeheer, Rob de Wind 
(fotografie&filmproducties), Han Meeuwsen 
(NMP), Jurgen Sloots (NMP)
Redactie en vormgeving: Carla van Gaalen


