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Voorwoord
Als je aan iets begint gebeurt dat meestal met veel overgave en 
wordt er gestreefd een doel te bereiken. Een doel wat uiteindelijk 
gedragen wordt door de streek en door alle deelnemende partijen 
zoals ZLTO, Staatsbosbeheer, Gemeente Asten, Provincie, 
Natuurorganisaties en Recreatie en toerisme.
Deze vertegenwoordigers hebben in eerste aanleg niet alleen hun 
eigen belangen nagestreefd maar zijn over hun grenzen heen 
gestapt en hebben een gezamenlijke  visie ontwikkeld, welke nu 
voor ligt en waar een ieder achter staat. Een prestatie op zich als je 
ziet hoe divers de eigen meningen, maar ook de individuele 
belangen van iedere partij zijn. 
Hier ligt een visie die laat zien hoe de Groote Peel in de toekomst 
ingericht zou kunnen worden. Een visie die weliswaar ver gaat 
maar wel eentje die realiseerbaar is, die mensen uitdaagt om iets 
te gaan concretiseren wat nodig is om de uiteindelijk gestelde 
doelen te verwezenlijken.
Deze uitdaging kan met een gerust hart opgepakt worden. Nieuwe 
ideeën zullen ontstaan en er moet doorgepakt worden waar dit 
kan. En instrumenten zullen ontwikkeld worden om te gaan 
realiseren. Uitvoeren heet dit en daarvoor zijn wij in het leven 
geroepen. Ik wens een ieder die hieraan gaat meewerken veel 
succes toe.

Namens uitvoeringscommissie Groote Peel,

	 	 		 	 Piet	Krekels
	 	 		 	 Voorzitter	
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Korte	beschrijving	van	het	gebied	
Op de grens tussen Noord-Brabant en Limburg ligt het 
natuurgebied de Groote Peel. Het weidse en waterrijke gebied is 
een restant van wat ooit een uitgestrekt hoogveenmoeras was. 
Door turfwinning en de daarop volgende ontginning tot 
landbouwgrond, is het gebied door de eeuwen heen van karakter 
veranderd en is de echte veenvorming verdwenen. Wat resteert, is 
een natuurgebied van internationale klasse, rijk aan allerlei 
soorten planten en dieren. Dit is zo uniek, dat de Groote Peel op 
Europees niveau beschermd is en is aangewezen als Natura 
2000-gebied. Op nationaal niveau is de Groote Peel aangewezen 
als nationaal park. 

De Groote Peel ligt als een eiland in het omliggende 
landbouwgebied. De landbouw hier bestaat vooral uit 
melkveehouderijen en intensieve veehouderij. Meer dan de helft 
van de cultuurgrond is dan ook in gebruik als grasland. Over het 
algemeen zijn het grote, toekomst gerichte bedrijven met relatief 
jonge ondernemers. 
Het landschap rond het natuurgebied kenmerkt zich door de 
lanenstructuur van het natte ontginningenlandschap ten 
noordwesten van de Groote Peel, ten noorden ligt het open droge 
ontginninglandschap en het beekdal van de Astense Aa in het 
oosten.

De ligging van de Groote Peel ten opzichte van het 
landbouwgebied brengt voor zowel de natuur als voor de 
landbouw problemen met zich mee. Voor het herstel van het 
hoogveen in de Groote Peel is essentieel dat de grondwaterstand 
hoog staat en weinig fluctuaties kent. Door drainage van de 
omliggende landbouwgronden en diepere ontwatering worden de 

voor de natuur noodzakelijke grondwaterstanden momenteel niet 
gehaald. De landbouw daarentegen ervaart steeds meer de 
beperkingen van de ligging nabij een Natura 2000 natuurgebied. 
De landbouw rondom de Groote Peel is vitaal en toekomst gericht, 
maar wordt geconfronteerd met beperkingen zoals vermindering 
van stikstofdepositie en een toenemende druk vanuit de overheid 
om de grondwaterstanden te verhogen. Bovendien gaan de 
ontwikkelingen in de landbouw de afgelopen jaren dermate snel 
dat het de vraag is of de relatief gezonde landbouwtak van nu op 
de ontwikkelingen van de toekomst is voorbereid. Hierbij gaat het 
om ontwikkelingen zoals het grote aantal stoppende agrarische 
bedrijven, de toenemende schaalvergroting en toenemende eisen 
ten aanzien van voedselveiligheid en dierenwelzijn. 

Begrenzing	
Het projectgebied de Groote Peel beslaat het Brabantse deel van 
het natuurgebied de Groote Peel en het omliggende 
landbouwgebied. De begrenzing volgt de provinciegrens en is voor 
het overige gebaseerd op de hydrologische beïnvloedingszone.  
Op  kaart 1 is de exacte begrenzing aangegeven. 
	
Aanleiding	
In 1992 is Peelvenen in het eerste structuurschema Groene Ruimte 
aangewezen als Strategische Groenproject. Het gebied Peelvenen 
beslaat De Deurnsche Peel, Mariapeel en de Groote Peel en de 
omliggende landbouwgebieden. Doel is het behoud van de 
hoogveenrestanten en het gebied weer te ontwikkelen tot een 
functionerend hoogveenlandschap. In 1996 werd door de 
provincies Limburg en Noord-Brabant, de Streekcommissie 
Peelvenen in het leven geroepen. Deze commissie leverde eind 
1999 de projectnota Peelvenen op waarin nogmaals de problema-
tiek en de doelstellingen op een rij worden gezet en waarmee 
tevens een aanzet werd gegeven voor de landinrichting Peelvenen. 
Hiervoor werd de Streekcommissie omgevormd tot de 
Landinrichtingscommissie Peelvenen. Deze commissie besloot, 
vanwege de ingrijpende functiewijziging, om zich eerst te richten 
op de Deurnsche Peel/Mariapeel en de planvorming voor de 
Groote Peel uit te stellen. In 2005 werd het Landinrichtingsplan 
Peelvenen onderdeel Deurnsche Peel/Mariapeel vastgesteld en is 
de uitvoering gestart. Met de invoering van de Wet inrichting 
landelijk gebied (WILG) kwam een eind aan de samenwerking 
tussen beide provincies in de Peel en werd de landinrichtingscom-
missie opgesplitst. Aan Limburgse zijde ging het project Mariapeel 
verder onder regie van de Gebiedscommissie, aan Brabantse zijde 
werd de Bestuurscommissie Peelvenen ingesteld, wat betreft 
mandaat vergelijkbaar met de oorspronkelijke landinrichtings-
commissie. De Bestuurscommissie Peelvenen heeft eind 2008 
besloten alsnog het Brabantse deel van de Groote Peel als project 
op te pakken. Zij stelde hiervoor begin 2009 een werkgroep in: de 
Uitvoeringscommissie de Groote Peel. In maart 2010 gaf de 
provincie Noord-Brabant  de opdracht voor het opstellen van een 
inrichtingsplan Groote Peel. 

Inleiding
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Doelstellingen
De belangrijkste doelstellingen voor de Groote Peel zijn:
• Realisatie van de nieuwe natuur binnen de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) en de Ecologische Verbindingszones 
(EVZ’s);

• Het in overleg met het waterschap Aa en Maas realiseren van de 
waterdoelen van de Natte Natuurparel (NNP): door middel van 
het Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) 
maatregelen zowel binnen als rondom de Groote Peel;

• Landbouwstructuurverbetering voor met name de 
melkveehouderij.

Deze doelstellingen zijn door de provincie aan de 
Uitvoeringscommissie meegegeven bij de opdracht voor het 
opstellen van het inrichtingsplan. Daarnaast heeft de 
Uitvoeringscommissie zelf ook diverse wensen geuit:
• Omleiding Eeuwselsche Loop 
• Ontsnippering en geluidsreductie N279 ter hoogte van de 

Groote Peel
• Realisatie van recreatieve verbindingen en fietsverbindingen
• Opwaardering van het landschap
• Sanering vuilstort Asten
• Cultuurhistorie beleefbaar en zichtbaar maken  

Bezuinigingen:	geen	inrichtingsplan,	
maar	inrichtingsvisie
Voorliggende inrichtingsvisie is tot stand gekomen in een tijd van 
grote bezuinigingen. Met name op de budgetten voor natuur 
moet fors worden ingeleverd. Dit heeft grote consequenties voor 
het beoogde inrichtingsplan. Het Rijk bezuinigt op de uitgaven 
voor natuur en stelt de resterende taakstelling van de Ecologische 
Hoofdstructuur ter discussie. Als gevolg hiervan heeft de provincie 
in 2010 besloten tot een algehele aankoopstop. Er worden 
sindsdien dus geen gronden meer verworven en er is geen 
duidelijkheid over hoe lang de aankoopstop zal duren. 

Vanwege deze grote onzekerheid heeft de Bestuurscommissie 
Peelvenen in overleg met de provincie Noord-Brabant besloten 
geen integraal inrichtingsplan op te stellen, maar een 
inrichtingsvisie te schrijven voor de Groote Peel. Voorliggende 
inrichtingsvisie geeft een integraal beeld van hoe het 
projectgebied van de Groote Peel zich de komende jaren zal gaan 
ontwikkelen op gebied van natuur, landbouw, hydrologie en 
recreatie, cultuurhistorie en landschap. Daarbij is een 
uitvoeringsprogramma opgenomen waarin projecten en 
maatregelen staan, waarmee deze visie kan worden gerealiseerd. 

De onderdelen van voorliggende visie hangen sterk met elkaar 
samen. De realisatie van de EHS kan niet los worden gezien van de 
realisatie van het GGOR. Het GGOR kan alleen worden 
gerealiseerd wanneer zowel binnen de EHS, als in het 
landbouwgebied maatregelen worden genomen. Het 
natuurgebied de Groote Peel is een Natura 2000-gebied. Daaruit 
vloeit voort dat er voor onderdelen van deze inrichtingsvisie een 
resultaatverplichting geldt. Dus ondanks bezuinigingen is er wel 
een verplichting om zaken zoals het GGOR op te pakken. 
De consequenties van de bezuinigingen zijn in voorliggende visie 
terug te vinden. Voor sommige onderdelen is er (op korte termijn) 
geen financiering beschikbaar. 
Daarnaast is er door de aankoopstop voor sommige onderdelen 
geen grond beschikbaar. Als gevolg hiervan zullen de projecten en 
maatregelen op korte en op lange termijn in uitvoering worden 
genomen. De inrichtingsvisie vormt het integrale kader 
waarbinnen de projecten en maatregelen en mogelijke nieuwe 
initiatieven tot uitvoering worden gebracht. 

Bestuurlijke	organisatie	en	afstemming	
met	partijen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de Bestuurs-
commissie Peelvenen opdracht gegeven een inrichtings-visie op te 
stellen voor de Groote Peel.  
De Bestuurscommissie heeft hiervoor een Uitvoeringscommissie 
voor de Groote Peel samengesteld. Hierin zijn vertegenwoordigd: 
Het waterschap Aa en Maas, de gemeente Asten, de Zuidelijke 
Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), de Brabantse 
Milieufederatie (BMF) namens de natuur en milieugeledingen, 
Staatsbosbeheer, recreatie & toerisme, cultuurhistorie en de 
provincie Noord-Brabant als adviseur. Dienst Landelijk Gebied 
(DLG) ondersteunt de Uitvoeringscommissie bij het opstellen van 
de inrichtingsvisie.

De inrichtingsvisie zal, na overeenstemming in de Uitvoerings-
commissie, ter vaststelling worden aangeboden aan de 
Bestuurscommissie.

Procedure	vaststelling	van	de	visie
De inrichtingsvisie zal, na vaststelling in de Bestuurscommissie, ter 
instemming aan Gedeputeerde Staten en betrokken gemeentes 
en instanties worden aangeboden. De inrichtingsvisie doorloopt 
geen formele inspraakprocedure. De diverse uitwerkingen (de 
projecten en maatregelen uit het uitvoeringsprogramma) zullen 
afzonderlijk de noodzakelijke procedures doorlopen. 
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1.1	 Geologie	en	ontstaansgeschiedenis
De Groote Peel is gelegen ten westen van de Peelrandbreuk en 
maakt onderdeel uit van de Centrale Slenk. De Centrale Slenk 
wordt gekenmerkt door een diepe geohydrologische basis met 
een aantal afgesloten watervoerende pakketten van aanzienlijke 
dikte. De ondiepe ondergrond (deklaag) bestaat uit sedimenten 
met een grillig en niet-homogeen karakter, voornamelijk uit fijne 
zanden afgewisseld met leemlagen en lokale veen- en kleilagen 
(Formatie van Boxtel) en is ruwweg 10 à 20 m dik. Het eerste 
watervoerend pakket wordt gevormd door goed doorlatende 
sedimenten zoals grind en grof zand (Formaties van Kreftenheye 
en Sterksel) en heeft een dikte van zo’n 30 tot 40 m.
 

Het begin van de ontwikkeling van veen loopt samen met het 
begin van het Holoceen, een relatief warme periode vanaf 10.000 
v. Christus tot op de dag van vandaag. Door de hogere 
temperaturen (smelten ijskappen) en een toename van de 
neerslag trad er een groot aantal veranderingen op in het 
landschap. De afvoeren van beken en rivieren namen toe, 
grondwaterstanden stegen er was een sterke uitbreiding van 
vegetaties. De combinatie van een relatief slecht doorlatende 
ondergrond en een toename van de neerslag zorgde er voor dat 
de afvoer van water stagneerde zodat veenvorming kon 
plaatsvinden. Laagtes in het landschap liepen vol water en ook 
ontstonden op sommige plaatsen plassen. Daarin gingen planten 
groeien. De resten van planten die afstierven kwamen in het 
water terecht en vormden een steeds dikkere laag laagveen, die 
uiteindelijk boven het water uitgroeide. Na deze verlanding groeit 
vegetatie die van regenwater afhankelijk is (voedselarm). Deze 
vegetatie kon zich sterk zijdelings uitbreiden waardoor 
afzonderlijke veengebiedjes aaneengroeiden tot uitgestrekte 
veencomplexen met een veendikte van enkele meters hoogveen. 
De dikte van de veenlaag is zeer wisselend in de Groote Peel. Er 
zijn zones waar het veen enkele meters dik is en zones waar het 
veen slechts enkele decimeters dik is of zelfs afwezig is.

Vanaf circa de 12de eeuw is het veen door de inwoners van de 
Peeldorpen gewonnen door het steken van turf. In het Limburgse 
deel is dat enkel voor eigen gerief gebeurd. Iedere inwoner groef 
hier turf op zijn eigen stukje grond, waardoor veenputten van 
verschillende grootte en vorm ontstonden. De in de Peel 
gedroogde turven werden met karren via de uitgespaarde 
‘peelbanen’ afgevoerd. In het Peellandschap zijn die 
verveningspatronen nog duidelijk te zien. Aan de Brabantse zijde 
gebeurde dit tot midden 20ste eeuw op eenzelfde manier. 
Eind 19de eeuw vond de turfwinning hier echter ook op 
grootschalige, industriële wijze plaats. De firma Van de Griendt 
had vanaf 1889 tot 1965 toestemming van de gemeente Asten om 
in een groot deel van de Astense Peel zwartveen te winnen als 
brandstof en grauwveen voor de productie van turfstrooisel in de 
Astense Peel opgerichte turfstrooiselfabrieken. Voor afwatering 
en transport werden vaarten en kanalen gegraven. Op de door 
het bedrijf uitgeveende precelen ontstonden waterplassen. 
Sporen van de peelbanen, vaarten en plassen zijn tot op de dag 
van vandaag nog goed zichtbaar in de Groote Peel. 
Na de Tweede Wereldoorlog wilde de gemeente Asten het 
Peelgebied tussen Heusden en de Limburgse grens tot 
landbouwgrond ontginnen. Het Rijk wilde van het grootste deel 
van de Peel natuurgebied maken. Uiteindelijk werd het een 
compromis. Eind jaren ‘50 is het natuurreservaat op Brabants en 
Limburgs grondgebied gesticht. Het Limburgse deel werd 
geregeld in de Ruilverkaveling Ospel. Aan de Brabantse kant werd 
in de jaren ‘60 nieuw boerenland met een eigen wegenstelsel 
gecreëerd.

1 Beschrijving van het projectgebied de Groote Peel

Figuur	1.1:	Ligging	van	de	Groote	Peel	in	de	Centrale	Slenk

Figuur	1.2	Ondergrond	Groote	Peel,	Deurnsche	Peel	en	Mariapeel	

(bron:	Landinrichtingsplan	Peelvenen,	2005)



12 |  Dienst Landelijk Gebied

Samengevat is de ontstaansgeschiedenis en landschappelijke 
ontwikkeling van de Groote Peel als volgt:
• tot de 19e eeuw: de periode vanaf het ontstaan tot en met de 

evolutie van een levend hoogveen
• ongeveer 12de eeuw tot circa 1970: de periode van de kleinscha-

lige plaatselijke vervening aan de Limburgse kant
• 1890 tot 1962: de periode van de grootschalige, industriële 

vervening aan de Brabantse kant
• 1945-ca 1970: de periode van de ontginning tot modern 

landbouwgebied
• 1960-heden: de periode van de inrichting voor natuurontwikke-

ling en –beleving

1.2	 Water
Door de vervening en ontginning van de omgeving is de Groote 
Peel een hoogveeneiland geworden omringd door een intensief 
ontwaterd landbouwgebied. Met name het landbouwgebied aan 

de Brabantse zijde ten noorden en noordwesten van de Peel ligt 
aanzienlijk lager (tot circa 2 meter lager) dan het natuurgebied zelf. 
De Groote Peel is een regenwater gevoed systeem, van waaruit 
infiltrerend regenwater wegstroomt naar de omgeving. De 
regionale grondwaterstroming is hoofdzakelijke noord-noordwes-
telijk gericht. Een klein deel van het infiltrerende water verlaat het 
gebied oppervlakkig via de deklaag, een groter deel van het water 
infiltreert door naar het eerste watervoerende pakket en verlaat 
via deze langere weg het gebied. De vernattingsmaatregelen uit 
het verleden (afdammen en dempen van sloten, compartimente-
ren van het gebied) hebben ertoe geleid dat er nog maar weinig 
neerslagwater direct via het oppervlaktewatersysteem het gebied 
verlaat.

Een kenmerkend hydrologisch fenomeen in de Groote Peel is het 
voorkomen van schijngrondwaterspiegels of regenwaterlenzen. 
Een schijngrondwaterspiegel is de grondwaterspiegel op een 



Peelvenen - Inrichtingsvisie Groote Peel | 13

slecht doorlatende (veen)laag, waaronder weer een onverzadigde 
zone voorkomt. Dit is in de Groote Peel bepalend voor de vorming 
van hoogveen.
De omgeving van de Groote Peel is sterk ontwaterd met gegraven 
en verdiepte waterlopen zoals de Astense Aa en de Eeuwselsche 
Loop. Ook de turfwinning in de Groote Peel was gericht op 
ontwatering van het gebied. Diepe vaarten en diverse sloten 
moesten het gebied droogleggen en de afvoer van turf met 
bootjes mogelijk maken. Op het eind van de turfwinning in de 
jaren ’50 en ’60, werd een deel van deze vaarten gedicht en werd 
de Peel geschikt gemaakt voor de landbouw. De delen die niet 
werden ontgonnen werden in beheer gegeven bij 
Staatsbosbeheer. In de jaren ’70 en ’80 werden diverse vernatting-
maatregelen uitgevoerd en werd een compartimenteringssysteem 
bedacht om zo lang mogelijk het schone regenwater vast te 

houden (schoon, voedselarm regenwater is een voorwaarde voor 
hoogveenontwikkeling). Echter, doordat de vaarten en diepe 
sloten het gebied in verticale zin lek hadden gemaakt en de 
omgeving van de Groote Peel er nog steeds op ingericht is zo snel 
mogelijk water af te voeren, is de Groote Peel nog steeds erg 
gevoelig voor verdroging.
Vanaf de jaren 50 werd de basis gelegd om de natuurwaarden van 
de Groote Peel te behouden en te ontwikkelen. Vanaf dit moment 
zijn er verschillende waterhuishoudkundige maatregelen 
genomen. In de jaren ’60 zijn de waterpeilen in het gebied met 1 
tot 2 meter verhoogd. In het Brabantse deel ontstonden daardoor 
grote plassen (Steltloperplas en aan de Elfde). Begin jaren ‘80 zijn 
waterlopen verder afgedamd en in de jaren ’80 zijn hydrologische 
compartimenten aangebracht.
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Onderstaande kaart toont de grondwaterstanden in droge 
perioden (gemiddelde laagste grondwaterstand, deze treden 
meestal op in de zomer) en in natte perioden(gemiddelde hoogste 
grondwaterstand, deze treden meestal op in de winter). De kaart 

geeft de berekende grondwaterstand in de huidige situatie ten 
opzichte van maaiveld, zoals berekend door Waterschap Aa en 
Maas (GGOR inrichtingsvisie Groote Peel). 
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1.3	 Natuur

1.3.1	 Nationaal	Park	De	Groote	Peel
De Peel is één van de weinige gebieden in Nederland waar nog 
hoogveen te vinden is. Dat hier hoogveen kon ontstaan, komt door 
de bijzondere waterhuishouding in het gebied. In de ondergrond 
liggen kleiige lagen, die heel slecht water doorlaten, waardoor 
regenwater zich verzamelde. Al vele duizenden jaren terug, begon 
op deze natte plaatsen veenmos te groeien. Gevoed door het 
voedselarme regenwater, groeiden de mosplantjes uit tot dikke 
pakketten hoogveen. 

Tegenwoordig is in de Groote Peel alleen nog herstellend hoogveen 
te vinden. Dit is een zeldzaam habitattype dat bestaat uit restanten 
hoogveen, waar het proces van actieve hoogveenvorming lokaal 
kan worden hersteld. Het voormalige hoogveenmoeras is 
grotendeels veranderd in zure en voedselarme veenplassen met 
Pijpestro- en Adelaarsvegetaties en Berkenbosjes. Door 
eutrofiëring zijn veel algemene plantensoorten in de Peel 
verschenen, ten koste van de hoogveensoorten. In en langs 
veenplassen en veenputten groeien echter nog steeds 
karakteristieke hoogveensoorten zoals Kleine veenbes, 
Lavendelhei, Ronde zonnedauw, Eenjarig wollegras en diverse 
Veenmossoorten. In de droge tot natte heidevegetaties groeien 
onder andere Klokjesgentiaan, Kleine zonnedauw en de uiterst 
zeldzame Grote wolfsklauw. De Groote Peel is een zeer waardevol 
broedgebied voor vele vogelsoorten zoals Blauwborst, 
Roodborsttapuit, Dodaars en Porseleinhoen.
De dichtheid aan zoogdieren is vrij laag vanwege het beperkte 
voedselaanbod en de beperkte dekkingsmogelijkheden. Het 
aanwezige natuurlijke bos bestaat vooral uit berkenbos. In de jaren 
‘60 en ‘70 zijn naaldbossen geplant, maar in het centrale deel van 
de Groote Peel weer verwijderd. Het beheer van Staatsbosbeheer is 
erop gericht het Peelgebied open te houden en vrij te houden van 
bos. Uitzondering daarop is het gebied tussen het Steltlopersven 
en het Elfde alwaar een dekking voor de pleisterende ganzen en 
kraanvogels belangrijker wordt geacht.
Ook de oostzijde van de Groote Peel alwaar een zandrug de 
waterscheiding vormt, heeft een afwijkend beheer, namelijk die 
van een halfopen landschap met vele overgangen van bos naar 
open terrein.

Natura 2000
De Groote Peel is, ook op internationaal niveau, zo uniek, dat 
het in 2009 is aangewezen als Natura 2000-gebied (zie ook 
kaart 8). Natura 2000-gebieden zijn gebieden die deel uitmaken 
van een Europees netwerk van natuurgebieden, die belangrijk 
zijn om speciale leefgebieden en planten en dieren te bescher-
men. Voor alle gebieden gelden ´instandhoudingsdoelen´ die 
aangeven welke natuurwaarden moeten worden behouden of 
verbeterd. De kern van de doelstelling voor de Peelgebieden 
(waar de Groote Peel onderdeel van uitmaakt) is het op gang 
brengen of continueren van het unieke proces van hoogveen-
vorming en het beschermen van het nog aanwezige hoogveen-
landschap. Verder zijn er doelen voor het behoud van Droge 
heiden en diverse vogelsoorten. 

Voor de Groote Peel is een beheerplan opgesteld, dat alleen nog 
wacht op formele goedkeuring: het beheerplan Natura 2000 
Groote Peel en Mariapeel & Deurnsche Peel. Het beheerplan 
beschrijft de maatregelen die in de planperiode (6 jaar) moeten 
worden genomen om de instandhoudingsdoelstellingen van 
habitattypen en soorten in het gebied te realiseren en hoe dit zich 
verhoudt tot bestaand en toekomstig gebruik van het gebied. Het 
beheerplan en voorliggende inrichtingsvisie kennen een zekere 
overlapping wat betreft beschrijving van doelstellingen en 
maatregelen. Het beheerplan beperkt zich echter tot het 
vastleggen van afspraken over uit te voeren beheer en 
maatregelen. Dit is in tegenstelling tot voorliggende 
inrichtingsvisie, waarin de maatregelen worden uitgewerkt en tot 
uitvoering worden gebracht en waar afspraken over financiële 
middelen worden vastgelegd. 

1.3.2	 Overige	gebieden
Ten noorden van de Groote Peel ligt op een laaglandduin het 
bosgebied de Witte Bergen, een droog productiebos (voornamelijk 
grove dennenbos met in de oeverzone van de gegraven zandplas 
riet- en zeggevegetatie (Oeverkruid). De natuurwaarden zijn 
overwegend laag. De Witte Bergen ligt tegen het Starkriet aan, een 
nat elzen- en wilgenbroekbos afgewisseld met vochtige 
hooilanden en grote zeggenmoeras in het dal van de Aa. Het 
Starkriet is een natuurlijke laagte in het dal van de Aa en is in 2000 
ingericht als retentiegebied door de Aa een meanderend verloop te 
geven en een overstromingsvlakte van 50 ha te creëren. 
Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en 
Brabant moeten hierdoor worden afgevangen. Het gebied is rijk 
aan moeras- en struweelvogels, libellen van voedselarme milieus 
en dagvlinders. Tussen de Groote Peel, de Witte Bergen en het 
Starkriet is in 2011 een EVZ gerealiseerd langs de Eeuwselsche loop. 

Ook het landbouwgebied rondom de Groote Peel herbergt nog een 
zekere natuurwaarde. Het overwegend open, onbebouwde gebied 
functioneert als pleisterplaats voor ganzen, kraanvogels en 
weidevogels. 

Ten zuiden van de Groote Peel liggen de natuurgebieden Kleine 
Moost, Groote Moost, Kruisvennen, de Zoom en Sarsven en de 
Banen. Grootste barrière tussen de Groote Peel en deze gebieden 
vormt de Noordervaart. Aan de aanleg van een verbindingszone 
tussen de genoemde gebieden wordt momenteel gewerkt.

Ten westen van de Groote Peel liggen de bosgebieden Vrolijke 
jager/Boksenberg en Landgoed de Pan (Noord-Brabant) en 
Hugterbroek /Weerterbosch en Weerterbergen (een Natura 
2000-gebied) (Limburg). 
Ten oosten van de Groote Peel ligt de Deurnsche Peel en Zinkske 
c.a., ook een Natura 2000-gebied.
Een verbinding tussen de Groote Peel en m.n. het Hugterbroek /
Weerterbosch is gewenst. Grootste barrière is hier de 
Zuid-Willemsvaart.
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1.3.3	 Knelpunten	
De natuurwaarden in de Groote Peel zijn om verschillende 
redenen niet optimaal ontwikkeld. Eén van de belangrijkste 
knelpunten voor de ontwikkeling van hoogveen is de 
waterhuishouding. 

Verdroging	en	eutrofiëring	
Na de ontginning van het Peelgebied is de Groote Peel als een 
eiland in een sterk ontwaterd landbouwgebied komen te liggen. 
Dit heeft in het verleden geleid tot verdroging van de Groote Peel. 
Door de aanwezigheid van een dik, goed doorlatend 
watervoerend pakket en doorgraving van het veenpakket is de 
hydrologie van het gebied afhankelijk van de drainagebasis in het 
omliggende gebied. Met andere woorden, hoe dieper het 
omliggende landbouwgebied wordt gedraineerd, hoe verder het 
peil in het Nationaal Park De Groote Peel wegzijgt. 

Hoogveen stelt diverse eisen aan het grondwater.  
Het grondwaterpeil moet voldoende hoog zijn en niet teveel 
fluctueren. Daarnaast mag het water niet te voedselrijk zijn. 

De afgelopen jaren zijn binnen het nationaal park diverse interne 
maatregelen genomen om de waterhuishouding op orde te 
krijgen. Om de waterhuishouding verder te verbeteren zijn vooral 
in de randzone van de Groote Peel omvangrijke maatregelen 
nodig.  Langs de randen van het nationaal park is ca. 150 hectare 
begrensd als nieuwe natuur in de EHS. Als deze gebieden worden 
onttrokken aan de landbouw kan de hydrologische situatie in het 
kerngebied van de Groote Peel worden verbeterd. 

Luchtkwaliteit
Het tweede belangrijke probleem in de Groote Peel is de 
luchtkwaliteit: er komt teveel stikstof in het gebied terecht. Dat is 
het gevolg van zowel bronnen in de regio (intensieve veehouderij, 
verkeer) als buiten de regio (industrie, verkeer). De bodem en het 
water zijn daardoor te voedselrijk voor een goede ontwikkeling 
van onder andere hoogveen en droge heide. Soorten als 
Pijpestrootje en Berk overwoekeren soorten die beter onder 
voedselarme omstandigheden gedijen. 

Het terugdringen van de stikstofdepositie gebeurt via 
verschillende sporen. Dit gebeurt op nationaal niveau (industrie 
en verkeer). Stikstofdepositie afkomstig van de landbouw wordt 
op provinciaal en nationaal (in het kader van Natura 2000) 
geregeld. Deze aanpak overstijgt voorliggende inrichtingsvisie.  
De aanpak van stikstofdepositie maakt daarom verder géén 
onderdeel uit van deze inrichtingsvisie. 

Doorsnijding	N279
De provinciale weg N279 doorkruist het Nationaal Park De Groote 
Peel over een lengte van ca. 1500 meter. Naast de N279 ligt een 
weg voor langzaam rijdend verkeer. Het wegtracé (verharding 
inclusief bermen en bermsloten) en het daarover rijdende verkeer, 
vormt vooral voor de fauna een barrière. Op dit moment 
ontbreken zogenaamde faunavoorzieningen als wildspiegels, 
faunatunnels en rasters. Hierdoor is niet alleen sprake van een 
barrière, maar vormen overstekende dieren ook een 
verkeersrisico. Naast de fysieke barrière veroorzaakt de N279 ook 
verstoring in de vorm van geluid en licht in het nationaal park.

Doorsnijding	Eeuwselsche	Loop
De watergang de Eeuwselsche Loop doorsnijdt het Nationaal Park 
De Groote Peel. Dit levert de volgende knelpunten op: 
• De Eeuwselsche Loop in de Groote Peel is diep ingesneden en 

werkt drainerend op de omgeving. De waterloop verstoort 
lokaal, oppervlakkig en ondiep toestromend water vanaf 
aangrenzende dekzandruggen (Staatsbosbeheer heeft in 2011 
peilbuizen geplaatst om de werking van dit systeem nader te 
onderzoeken). 

• De Eeuwselsche loop voert voedselrijk water af vanuit de 
riooloverstort in Meijel en vanaf landbouwpercelen. In een zone 
langs de watergang vindt hierdoor eutrofiëring plaats. Planten 
die karakteristiek zijn voor het voedselarme en zure milieu van 
het hoogveenlandschap worden verdrongen door voedselmin-
nende vegetatie.

• De waterloop vormt een barrière in de Groote Peel. Met name 
kleine zoogdieren en kruipende insecten ondervinden hier last 
van. 

• De Eeuwselsche loop is een diepe en brede watergang, 
waarover de meningen zijn verdeeld of deze watergang wel, als 
landschapsvreemd element in het  omliggende hoogveen/ 
heidelandschap past.

De bovenstaande knelpunten tezamen zijn reden om de 
Eeuwselsche loop te willen verleggen. 

Versterken verbinding met omliggende natuurgebieden
De samenhang tussen de Groote Peel en de omliggende 
natuurgebieden kan nog verder worden versterkt.
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1.4	 Landbouw

1.4.1	 Huidige	situatie	
De landbouw rondom de Groote Peel wordt gekenmerkt door 
rundveebedrijven en  intensieve veehouderij. Voor de Groote Peel 
is een landbouwanalyse uitgevoerd. Uitgangspunt voor deze 
analyse zijn de bedrijven die percelen binnen het projectgebied in 
gebruik hebben. Hiervoor zijn gegevens uit het BRP 
(basisregistratie percelen) en het GIAB (meitelling) gebruikt. Uit de 
analyse komt het volgende beeld naar voren:

	

In totaal hebben 222 bedrijven grond in gebruik binnen het 
projectgebied, waarvan 126 bedrijven ook de bedrijfsgebouwen 
binnen het gebied hebben liggen. De landbouw in het in het 
projectgebied bestaat voor een groot deel uit rundveebedrijven en 
intensieve veehouderij bedrijven. Hiervan hebben vooral de 
veehouderijbedrijven (157 bedrijven met melkvee, overige 
graasdier en hokdieren) de grond in het projectgebied in gebruik. 
In het verleden hebben vele agrariërs de keuze gemaakt voor 
uitbreiding in de veehouderijtak om hiermee hun inkomen te 
verbeteren. Deze veehouderij bedrijven zijn nu voor een groot deel 
uitgegroeid tot volwaardige toekomstgerichte bedrijven.

De gemiddelde bedrijfsomvang is groot. Het gemiddelde in het 
projectgebied is 121 NGE per bedrijf. NGE staat voor Nederlandse 
Grootte Eenheid en is een kengetal om de economische 
bedrijfsomvang van verschillende bedrijfstypen in beeld te 
brengen. Een bedrijf met een omvang van 70 NGE wordt gezien als 
een toekomstgericht bedrijf. Echter tegenwoordig schuift deze 
norm op naar 100 NGE.
Vooral binnen de tuinbouwbedrijven, blijvende teelt bedrijven, 
hokdierbedrijven en de melkveehouderijbedrijven bevinden zich 
bedrijven van meer dan 100 NGE.

In 2008 was de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de 222 
bedrijven 23 hectaren.

Ter vergelijking, het gemiddelde landbouwbedrijf in Brabant had 
in 2008 een oppervlakte van afgerond 20 ha. De 
bedrijfsoppervlakte van melkveehouderij bedrijven in het 
projectgebied is gemiddeld 40 hectaren. 

De gemiddelde kavelgrootte in 2008 is voor het gehele 
projectgebied met 4,6 ha goed te noemen (de gemiddelde kavel in 
Nederland is 4,3 ha groot). Het westelijk deel van het 
projectgebied (grondgebied Asten) is met een gemiddelde 
kavelgrootte van 5,4 ha nog beter verkaveld. De gemiddelde 
huiskavel van het gehele projectgebied is 9,1 ha groot. Binnen de 
melkveehouderij is de huiskavel gemiddeld 15,8 ha. Dit is 41% van 
de totale oppervlakte van deze bedrijven. Voor de 
melkveehouderij wordt een percentage van boven 70% voor de 
toekomst als ideaal gezien.

Uit de analyse blijkt dat 37% van de ondernemers ouder is dan 55 
jaar. 
Dit is minder dan het gemiddelde van Nederland, waar bijna 50% 
van de agrarische ondernemers ouder dan 55 jaar.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Groote Peel een 
sterke vitale landbouwtak heeft, waarbij bedrijven groot van 
omvang zijn met een goede verkaveling.
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Aantal bedrijven 22 9 6 59 38 60 28 222

Aantal bedrijven < 20 NGE 14 1 - 1 23 - 8 47

Aantal bedrijven > 20 NGE en < 70 NGE 5 - 2 12 9 12 8 48

Aantal bedrijven > 70 NGE 3 8 4 46 6 48 12 127

Aantal bedrijven > 100 NGE 1 6 3 37 4 37 10 98

Gemiddeld aantal NGE 43 314 288 138 47 150 85 121

Ondernemers ouder dan 55 jaar 13 4 3 19 20 12 12 83

Gemiddelde opp. in ha per categorie 34 15 18 40 13 9 22 23

Tabel	1.4.1	Landbouwanalyse	Groote	Peel	2008
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1.4.2	 Autonome	ontwikkeling
De ontwikkelingen in de landbouw gaan momenteel razendsnel. 
In het algemeen is de trend in Nederland er één van schaalvergro-
ting in de landbouw, met een afname van het aantal landbouwbe-
drijven. Voor een doorkijk naar de toekomst rond de Groote Peel 
is dankbaar gebruik gemaakt van de toekomstvisie van de ZLTO 
Asten (2011). De verwachting is dat in de melkveehouderij in de 
gemeente Asten elk jaar 4% van de melkveebedrijven stoppen. De 
meeste bedrijven die stoppen doen dit omdat er geen opvolger 
voor het bedrijf is. Dit betekent dat er binnen 10 jaar tijd, 40% van 
het aantal melkveebedrijven zal stoppen. Van de 59 melkveebe-
drijven blijven dan 35 bedrijven over. 

De overblijvende bedrijven zullen in grootte groeien. De verwach-
ting is dat wanneer het melkquotum wordt afgeschaft, de 
bedrijven in eerste instantie een kleine groeisprong zullen maken. 
De groei zal echter niet heel groot zijn, omdat hier ook beperkin-
gen liggen met betrekking tot Natura 2000 en milieuwetgeving. 
Vervolgens zullen de bedrijven geleidelijk doorgroeien. Doordat 
tegelijkertijd het aantal bedrijven afneemt, is er geen sterke 
toename van het aantal stuks melkvee te verwachten.

Verbreding op veebedrijven zal slechts in beperkte mate toene-
men. Veebedrijven zijn vaak arbeidsintensieve bedrijven. Zeker 
wanneer de bedrijven groeien, valt het niet mee om naast het 
veebedrijf nog een tweede tak te beginnen.

De landbouw zal zich de komende jaren steeds moeten ontwikke-
len om te kunnen voldoen aan toenemende eisen die de maat-
schappij stelt ten aanzien van dierwelzijn, milieuhygiëne en 
voedselveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn ammoniakreductie 
door aanpassingen in het voer en in de stalsystemen, ‘koeien in de 
wei’ en reductie van bestrijdingmiddelen en diergeneesmiddelen. 

1.4.3	 Knelpunten	
• Als gevolg van het GGOR zal er minder droogteschade optreden 

rond de Groote Peel (het grondwaterpeil zal stijgen als gevolg 
van de GGOR maatregelen). Dit heeft als voordeel dat er minder 
beregening nodig is. Tegelijkertijd zal de natschade (op andere 
percelen) toenemen. Niet alle natschade is te compenseren met 
peilgestuurde drainage. Aanvullende maatregelen zijn 
noodzakelijk. 

• Schaalvergroting zal leiden tot een verslechtering van de 
verkaveling. In de toekomst zullen ondernemers stoppen. Deze 
bedrijven worden door blijvende bedrijven opgekocht. De 
aangekochte grond zal veelal verder van het bedrijf afliggen.  

• Toenemend landbouwverkeer: Grotere rijafstanden zal leiden 
tot een toename van het landbouwverkeer op de weg. In de 
huidige situatie ervaart men reeds het knelpunt dat de wegen 
niet zijn aangepast aan steeds groter wordende 
landbouwvoertuigen.  
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1.5	 Landschap	en	cultuurhistorie
Voor een beschrijving van de ontstaansperioden wordt verwezen 
naar §1.1 en bijlage 1.

1.5.1	 Huidige	situatie	
Het landschap zoals we dat nu kennen in het projectgebied rond 
de Groote Peel is in te delen in een aantal landschapstypen. We 
onderscheiden de oude essen en kampen, bos- en 
mozaïeklandschap, beekdal, droge grootschalige ontginningen en 
natte grootschalige ontginningen. 
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In ons projectgebied treffen we rond Neerkant nog oude 
bouwlanden aan rond de kern. Het betreft open onregelmatig 
gevormde gebieden, omgeven door wildwallen, bos en 
beplanting. Veelal zien we nog bolle akkers en gebogen belijning 
van de wegen. Het agrarisch grondgebruik is met name 
akkerbouw.
Bij Neerkant zien we ook een complex dichte veelal (dennen-)
vegetatie op de hogere duinkoppen aan de westkant.  
De westgrens van dit gebiedje markeert de scherpe grens tussen 
de hogere Peelhorst en de lagere Centrale Slenk, met daarin de 
Astense Aa.
Die Astense Aa is tegenwoordig gekanaliseerd als gevolg van de 
beekdalontginning en de latere ruilverkaveling die hier hebben 
plaatsgevonden. Markant is hier de scherpe overgang van het 
hoog gelegen bos naar het veel lager gelegen open beekdal. 

Het projectgebied wordt voor het overige gekenmerkt door een 
blokvormige jonge ontginning. Na de afronding van de vervening 
is het land geschikt gemaakt voor landbouw in blokken. Steeds 
werd een nieuw blok ontgonnen, vanuit de kernen en de Gezande 
Baan richting de Peel. Daar waar de vervening nog aan de gang 
was of inmiddels werd stilgelegd vanwege de natuurbescherming, 
stopte ook de ontginning. Daar begint het halfopen natuurlijk 
landschap van de Groote Peel.
Ten westen van de Groote Peel is het gebied gecompartimenteerd 
door middel van brede singels op perceelsscheidingen en langs 
wegen, tevens robuuste laanbeplantingen. Meer noordoostelijk 
ontbreken de singels en blijft de beplanting beperkt tot een open 
laanbeplanting. De singels en lanen volgen de blokverkaveling.

LANDSCHAPSTYPE Beschrijving

Oude bouwlanden

• open onregelmatig gevormde gebieden, omgeven door wildwallen, bos en beplanting

• bolle akkers en gebogen belijning van de wegen

• agrarisch grondgebruik is met name akkerbouw

Dichte vegetaties

• bebossing van voormalige stuifzanden

• naaldhoutopstand

• hoge archeologische verwachtingswaarde

Broek- en beekdalontginning

• smalle soms open en soms besloten gebieden aan weerszijden van beken

• Oorspronkelijk bestaand uit vochtige hooilanden met broekbosjes en houtsingels langs
  percelen en beekdalranden

• grote delen zijn relatief open met weinig kavelbeplanting en bebouwing

• slechts enkele houtsingels nog

• hier en daar nog oorspronkelijke strokenverkaveling

• beeklopen zijn genormaliseerd

• bestaande natuurwaarden in de vorm  van waardevol struweel langs waterlopen en 
  enkele broekbosjes (Aa)

Overige oude ontginning

• landschapstypen van voor de grote ontginningen, niet typeerbaar als oud bouwland-
  complex of beekdal

• kleinere akkers en kleinschalige broek- en heideontginningen.

• langs de breukzone van de Peelrandbreuk

• relatief kleinschalig tot halfopen

• beeld wordt bepaald door doorgaande wegbeplanting en relatief veel 

• verspreid liggende bebouwing

• verspreid liggende bolle akkers (kampen, eenmansessen)

• kleinschalige broekontginningen met (geometrische opgezet) kleinschalige wegenpatroon

Peelontginning blokvormig

•  veenontginningen aan de noord-, west- en zuidzijde van het voormalige hoogveengebied

•  planmatige landbouwontginningen vanuit een meer of minder gridpatroon van wegen,
   nadat het gebied reeds verveend was

• door deze wijze van ontginnen verschillen ze weinig van jonge heideontginningen

• open gebieden met grote blokvormige percelen

• rationeel lanenstelsel

• verspreide bebouwing

• ten westen van de Groote Peel is het gebied gecompartimenteerd door in de ruilverkaveling 
  gerealiseerde brede singels op perceelsscheidingen

• open en grootschalige delen hebben hoge waarde voor weidevogels

Halfopen natuurlijk landschap

• gedeeltelijk verveende hoogveenrestanten en natte en droge heidegebieden

• structuurrijk half open vegetatie van open water, moeras, schrale graslanden, heide
  struweel en (berken)bos

Tabel	1.5.1	Overzicht	landschapstypen
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1.5.2	 Cultuurhistorie
In §1.1 is het ontstaan van de Groote Peel reeds beschreven.  
De vervening en ontginning van de Groote Peel en de Tweede 
Wereldoorlog zijn de belangrijkste perioden uit de geschiedenis 
van de Groote Peel. De cultuurhistorische elementen die nu nog in 
het landschap zijn terug te vinden staan op Kaart 6 en zijn 
beschreven in de bijbehorende tabel. In Bijlage 2 is een 
uitgebreide beschrijving van de cultuurhistorie van de Groote Peel 
opgenomen. 
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1. Archeologie. Perceel aan Weerterbaan. Steentijdvondsten

2. Archeologie. Aan Weerterbaan in de omgeving van het voormalige kantoor

van de Maatschappij Griendtsveen. IJzertijdvondsten (urn, maalsteen). In de wijdere omgeving bij turfwinning door de Maatschappij fossiele 
bomen aangetroffen

3. Archeologie. Kruisbaan. Bronstijd-IJzertijd. Maalsteen

4. Provinciegrens Noord-Brabant – Limburg. Voor 1796 ook voormalige landsgrens. Moostscheiding. Grenscorrectie in 18de eeuw. Op meerdere 
punten grenspalen

5 Gemeentegrens Asten – Someren. Grenscorrectie in 18de eeuw. Op meerdere punten grenspalen, zoals bij Wielput waar de brug ook fungeerde 
als tolpost

6. Peelkanaal, 1889-1950 voor de afvoer van turf en turfstrooisel. Gegraven door Maatschappij Griendtsveen. Gedempt bij uitvoering Ruilverkave-
ling sluis XIII. De eerste jaren met drijvende turfstrooiselfabriek aan het einde van het kanaal, waar ook het kantoor van de Maatschappij stond

7. Weerterbaan of Ommelerpad. De naam Ommelerpad duidt op de bedevaartgangers naar Ommel, die vanuit Limburg gebruik maakten van de 
baan. Ten tijde van het Peelkanaal konden ze via een pontje oversteken. Het noordelijke tracé van het pad is verdwenen door de aanleg van de 
bossen en de vijver bij De Witte Bergen.

8. Tweede Wereldoorlog. Wehrmachthuisje

9. Tweede Wereldoorlog. Vesting Vossenberg met kazematten van diverse types

10. Meijelseweg / N-279. Oude verbindingsweg van Asten via Heusden met Meijel door de Peel

11. Veennederzetting De Moost aan het einde van het Peelkanaal op het grondgebied van Nederweert.

12. Herberg Halfweg

13. Herberg Aan het Eeuwig Leven, waar ook een tolpost was

14. MIP (Monumenten Inventarisatie Project)-object. Boerderij Meijelseweg 88. Wederopbouw, met gevelsteen 1947

15. MIP-object. Boerderij Meijelseweg 73, ca. 1936.

16. Gemeentelijk monument Asten: Maria Helenahoeve, Smientweg 1

17. Tweede Wereldoorlog. Kazematten Peel-Raamstelling.

18. Tweede Wereldoorlog: Vuurlinie, frontgebied oktober - november 1944.

19. Provinciegrens Noord-Brabant – Limburg / gemeentegrens Deurne – Asten – Peel en Maas: Willibrorduspunt (oudste vermelding 1326 / 
rijksmonument) en grenspaal 1716.

20. Verdediging: Schans.

21. MIP-object: Kortgevelboerderij Heitrak 13 (1947).

22. MIP-object: Kapel O.L.V. van de Heitrak, Heitrak (1932)

1.5.3	 Kansen	en	knelpunten
De laanstructuur die het landbouwgebied ten westen van de 
Groote Peel kenmerkt, kan verbeterd worden. 
Door recreatieve routes goed aan te sluiten op cultuurhistorische 
elementen ontstaat er de mogelijkheid rustpunten te combineren 
met informatie(borden) over de cultuurhistorie. 
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1.6	 Recreatie	en	verkeersveiligheid

1.6.1	 Huidige	situatie	
Rondom Asten en de Groote Peel ligt een vrijwel compleet 
netwerk van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Deze routes maken 
onderdeel uit van het knooppuntennetwerk van zuidoost-Brabant 
en het aangrenzende deel van Limburg. De routes lopen over goed 
onderhouden wegen en paden. De kern van Asten en het 
bezoekerscentrum in de Groote Peel (Buitencentrum De Pelen, 
voorheen Mijl op zeven) zijn de twee belangrijkste startpunten van 
de meeste routes. 

Belangrijke toeristische trekpleisters in het gebied zijn het 
bezoekerscentrum van de Groote Peel (Buitencentrum de Pelen, 
voorheen Mijl op Zeven) en het Klok & Peel museum in het 
centrum van Asten. 
Het aantal bezoekers aan het Buitencentrum De Pelen wordt 
geschat op 120.000 per jaar. Deze mensen komen van heinde en 
verre en strijken op verschillende locaties rond de Peel neer. De 
andere grote trekker, het Klok & Peel museum, trekt per jaar 
minimaal 30.000 bezoekers, die onder meer informatie krijgen 
over de natuur in en rond de Peel. Om de ingewonnen informatie 
in levenden lijve in ogenschouw te nemen, probeert het museum 
haar bezoekers naar de Peel te verleiden. Daartoe is er een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen openluchtmuseum 
Eynderhoof in Nederweert, Buitencentrum De Pelen en het 
museum in Asten. 

Halverwege de Peel en Asten ligt het bosgebied de Witte Bergen, 
met de golfbaan ‘t Woold en enkele kleinschalige dagrecreatieve 
voorzieningen daaromheen. De Witte Bergen is ook een startpunt 
voor de recreatieve (wandel)routes. In het reconstructieplan De 
Peel is het gebied rondom de Witte bergen aangeduid als 
‘ontwikkelingsgebied intensieve dagrecreatie’. De gemeente Asten 
heeft dit uitgewerkt in de ‘gebiedsvisie Witte Bergen’. 
Het gebied tussen Witte Bergen en de Groote Peel heeft voor 
recreatie minder mogelijkheden. Het is een agrarisch gebied met 
voornamelijk melkveehouderijen. Deze melkveehouderijen zetten 
voor de toekomst vooral in op schaalvergroting en minder op 
verbreding. Toch zijn er in het gebied wel enkele kleinschalige 
campings. 

Het recreatieve netwerk rond de Peel wordt nu op verschillende 
manieren gesloten: enerzijds de routes voor wandelaars, fietsers 
en ruiters/menners, anderzijds het informatieve, museale netwerk 
van de drie genoemde centra met hier en daar een camping. De 
gemeente Asten streeft er naar de tussengelegen (recreatieve) 
ondernemers maximaal te kunnen laten profiteren van de 
aanwezigheid van recreanten en toeristen. 

1.6.2	 Kansen	en	knelpunten
Wat nog ontbreekt in het huidige routenetwerk is een goede 
verbinding tussen de belangrijkste trekkers in het gebied, het 
museum in Asten en Nationaal Park De Groote Peel. Hierdoor zijn 
er relatief weinig bezoekers die vanuit Nationaal Park De Groote 
Peel naar het museum in Asten komen en vice versa. Verder is er 
de wens voor het opzetten van een fietsroute rond het nationaal 
park, waarbij wat meer zichtbaar wordt van de Groote Peel. Aan 
de Limburgse zijde ligt een goed voorbeeld. Dit pad wordt aan de 
Brabantse zijde echter niet voortgezet. Daar liggen de routes 
verder van het nationaal park, door het grootschaliger 
landbouwgebied en deels over drukke wegen. 
In het gebied ligt een knopenlopennetwerk. Het netwerk ligt in het 
landbouwgebied. Een gebied dat door zijn schaal, niet overal 
geschikt is voor wandelaars, die gebaat zijn bij een kleinschalig 
landschap met nodige afwisseling. 

Wat betreft verkeersveiligheid wordt de situatie op de 
Meijelseweg van Heusden naar de N279 en de situatie op de 
Ospelerweg als onveilig ervaren. Op de Meijelseweg betreft het de 
combinatie van veel autoverkeer en schoolgaande jeugd. De 
Meijelseweg is een 80 kilometerweg. De weg vormt de route van 
veel schoolgaande jeugd naar Heusden en Asten. Tevens is de weg 
voor fietsers het alternatief voor de N 279.  
Op de Ospelerweg betreft het de combinatie van autoverkeer, 
zwaar landbouwverkeer en veel fietsers (waaronder veel 
recreanten en een klein deel schoolgaande jeugd). De weg is een 
60 kilometerweg, maar over het algemeen wordt hier harder 
gereden.  
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2.1	 Algemeen
Het gebied De Groote Peel wordt dusdanig verder ontwikkeld dat 
de bestaande waarden in het gebied in samenhang en met 
draagvlak verder worden versterkt. 
Dat houdt in dat er buiten het natuurgebied De Groote Peel ruimte 
is voor economisch duurzame landbouw. Door wijkers ontstaat 
ruimte voor de blijvers. Naast (intensieve) landbouwbedrijven is er 
ruimte voor landbouwbedrijven die verbreden, bijvoorbeeld 
richting toerisme en recreatie.
Toerisme en recreatie ontwikkelen zich ook verder doordat er 
bijvoorbeeld een hecht fietsnetwerk is ontwikkeld. De Grote 
Verhalen die over het Peelgebied te vertellen zijn, zowel archeolo-
gisch alsook cultuurhistorisch worden op een eigentijdse wijze 
verteld en aanschouwelijk gemaakt.
De Peel leeft van water en met water. Natuur en landbouw hebben 
beide water nodig, en in grote tijden van het jaar vormen natuur 
en water natuurlijke bondgenoten. De waterbehoefte wordt 
verder afgestemd, dit wordt bereikt door middel van peilgestuurd 
waterbeheer.
Het hart van het Peelgebied wordt gevormd door natuurgebieden 
die niet op zichzelf staan. Het doel is om deze natuurgebieden te 
versterken, ze onderling te verbinden en te verbinden met de 
omliggende natuurgebieden. Dit overigens in goede afstemming 
met alle andere belangen in de regio. 

2.2	 Water
Om aan de verplichtingen vanuit het provinciale beleid en de 
Europese regelgeving (Natura 2000) te kunnen voldoen, heeft het 
waterschap Aa en Maas ervoor gekozen om de waterhuishoud-
kundige randvoorwaarden voor het Brabantse deel van de Groote 
Peel vast te stellen in de vorm van het GGOR (het Gewenste Grond 
en Oppervlaktewaterregime). Het GGOR vormt input voor het 
beheerplan Natura 2000 en is daarmee ook de basis voor de 
voorliggende inrichtingsvisie. 
Het GGOR geeft het toekomstbeeld van de gewenste grond en 
oppervlaktewaterstanden voor 2015, uitgedrukt in een GHG 
(gemiddeld hoogste grondwaterstand) en GLG (gemiddeld laagste 
grondwaterstand). Daarbij is een set van maatregelen voorgesteld 
waarmee dit kan worden gerealiseerd. 

In het algemeen wordt een GGOR afgestemd op de functie van 
een gebied. Dus binnen natuurgebieden wordt het waterpeil 
afgestemd op de wensen van de natuur. In Landbouwgebieden 
wordt het waterpeil afgestemd op de wensen van de landbouw. In 
gebieden waar deze functies elkaar tegenkomen, wordt een 
afweging gemaakt. 

Voor de Groote Peel betekent dit dat, binnen het natuurgebied 
maatregelen moeten worden genomen om de beschermde natte, 
grondwaterafhankelijke natuurwaarden duurzaam in stand te 

kunnen houden. Tegelijkertijd mag er in het landbouwgebied geen 
schade ontstaan door gebruiksbeperking. 

De maatregelen in het GGOR voor de Groote Peel zijn erop gericht 
het water zoveel mogelijk vast te houden in het natuurgebied 
door het dempen van watergangen, optimalisatie van comparti-
mentering en het plaatsen van een bodemscherm (het plaatsen 
van bodemscherm is afhankelijk van resultaten van de evaluatie 
van een bodemscherm aan Limburgse zijde van de Groote Peel). In 
het landbouwgebied wordt het waterpeil hoger opgezet in 
combinatie met peilgestuurde drainage, zonder dat dit schade aan 
de landbouw veroorzaakt. Een hoger waterpeil in het landbouw-
gebied moet tegendruk bieden aan het grondwater dat wegzijgt 
uit hoger gelegen Groote Peel.

De GGOR maatregelen leiden (volgens berekeningen) niet tot de 
optimale waterhuishoudkundige situatie (OGOR). Toch wordt er 
voor gekozen om de maatregelen wel toe te passen omdat de 
maatregelen wel een verbetering  van de waterhuishouding tot 
gevolg hebben. Daarbij speelt mee dat het beleid een resultaats-
verplichting oplegt aan het waterschap, om de situatie te 
verbeteren (niets doen is geen optie). Tevens beoordelen verschil-
lende gebiedspartijen, op basis van ervaring en gebiedskennis, de 
maatregelen toch als kansrijk. 

Aandachtspunten
Belangrijk aandachtspunt bij het GGOR zijn de gevolgen voor de 
landbouw. Als gevolg van het peilopzet zal het areaal landbouw-
grond dat leidt onder droogteschade aanzienlijk afnemen. Echter, 
als gevolg van dezelfde maatregel zal er ook een toename zijn in 
het areaal natschade. Het areaal afname droogteschade is dan wel 
groter dan de toename van het areaal natschade, maar omdat het 
niet om dezelfde gronden gaat, vormt de natschade een knelpunt.

Het waterschap Aa en Maas kiest er in de inrichtingsvisie GGOR 
voor om deze natschade te compenseren, door in goed overleg 
met grondeigenaar, maatwerk toe te passen.  

2.3	 Natuur
De doelen voor natuur vloeien voort uit het nationaal / provinciaal 
beleid (EHS, Natte natuurparel) en europees beleid (Natura 2000). 
Uit dit beleid volgt het volgende streefbeeld. 
In de toekomst zal het natuurgebied de Groote Peel bestaan uit 
een hoogveenlandschap met een afwisseling van hoogveen, natte 
heide en droge heide. 
Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit dat het huidige 
areaal herstellend hoogveen flink is uitgebreid. De samenhang 
tussen de Groote Peel en de Mariapeel/Deurnsche Peel en met de 
omliggende natuurgebieden is sterk verbeterd. Door het creëren 
van mortaliteitsverlagende voorzieningen en passeerbare situaties 

2 Visie en doelstellingen
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tussen de Peelgebieden en de omliggende natuurgebieden, 
vormen bebouwing, wegen en agrarische arealen geen obstakel 
meer. 

Met name vanuit Natura 2000 wordt sterk de nadruk gelegd op 
het herstel van hoogveen. Daarvoor is het vooral van belang de 
waterhuishouding van de Groote Peel op orde te krijgen. 
Hoogveen stelt diverse eisen aan het grondwater. Het water moet 
voedselarm zijn, van regenwaterkwaliteit. De grondwaterstand 
moet voldoende hoog zijn: net boven het maaiveld, bij voorkeur 
ondiepe plassen. De fluctuaties van de grondwaterstanden mogen 
niet te groot zijn: maximaal 30 cm en er moet oppervlakkige 
afvoer kunnen plaatshebben om plantafvalstoffen af te voeren. 
Ten slotte moet de druk van het grondwater in de onderliggende 
bodemlaag (stijghoogte) hoog genoeg zijn, om te snelle wegzij-
ging van het grondwater door de veenlaag heen, te voorkomen. 
Dit laatste is belangrijk omdat grondwater een belangrijke rol 
speelt in de koolstofvoorziening van veenmossen. Via het ondiepe 
grondwater kan kooldioxide (CO2) aangevoerd worden, dat 
belangrijk is in de groei van veenmossen, vooral in vroege 
successiestadia en dus ook in herstellende hoogvenen. Het is 
wenselijk dat de wegzijging naar de zandondergrond minder dan 
40 mm/jaar is, of dat er kwel optreedt. De bovenstaande vereisten 
zijn vertaald in maatregelen van het GGOR (zie visie water). 

Voor het hoogveenlandschap wordt onderscheid gemaakt in 
kerngebieden (daar waar hoogveen kan herstellen) en gebieden 
die ten dienste staan van de kerngebieden. In deze laatste, 
ondersteunende gebieden heeft het op orde brengen van de 
waterhuishouding prioriteit boven de (potentiële) natuurwaarden 
ter plekke.
In de drogere randzone, dus overgangszone van natuur naar 
landbouw, zal realisatie van de natste natuurdoeltypen niet 
mogelijk zijn. Vochtige bostypen als berkenbroek wel, alsmede 
vochtige struwelen van gagel en/of wilg.

2.4	 Landbouw
De gezonde landbouwtak rondom de Groote Peel zal zoveel als 
mogelijk een efficiënte bedrijfsvoering behouden. De autonome 
ontwikkeling laat een schaalvergroting van de landbouw zien. 
Door in te spelen op kansen die zich in het gebied voordoen, 
wordt gestreefd naar een verbetering van de verkaveling die in lijn 
is met de schaalvergroting van de bedrijven. Hierbij zal gestreefd 
worden naar vergroting van de huiskavel en verbetering van de 
ligging van de veldkavels ten opzichte van de huiskavel. Door een 
verbetering van de verkaveling wordt tevens de toename van het 
landbouwverkeer over de weg beperkt. 
Door peilopzet is er minder behoefte aan beregening van 
percelen. De peilen in de watergangen zijn afgestemd op het 
agrarische gebruik, binnen de bandbreedte die de Keur van het 
waterschap hieraan stelt. De laagst gelegen percelen waar als 
gevolg van peilopzet, een gebruiksbeperking dreigde, zijn 
opgehoogd of anderszins in voldoende mate gecompenseerd met 
technische maatregelen of geld.

2.5	 Landschap	en	cultuurhistorie
Ingezet wordt op behoud en versterking van huidige kwaliteiten 
van het landschap en de leefomgeving. De cultuurhistorie van het 
landschap krijgt daarbij nadrukkelijk een plek. Binnen het gebied 
dat wordt getypeerd als een droge recente heideontginning (het 
gebied tussen de Groote Peel en de Witte Bergen) wordt gestreefd 
naar het versterken van de aanwezige lanenstructuur en het 
behoud van bestaande zandpaden. Dit wordt waar mogelijk 
gecombineerd met de recreatieve routestructuur. Daarbij wordt, 
o.a. door de aanleg van een ecologische verbindingszone, de 
structuur van het landschap benadrukt en de kleinschaligheid 
bevorderd. 
Voor de natte recente heideontginning (het gebied ten noorden 
van de Groote Peel) is openheid het belangrijkste kenmerk. Hier 
wordt ingezet op de aanleg van erfbeplanting. 
Voor het beekdal van de Astense Aa wordt gestreefd naar een 
kleinschaliger landschap. Dit wordt bereikt door aanleg van kleine 
landschapselementen zoals knotwilgen, singels en poelen. Dit 
wordt gecombineerd met de aanleg van ecologische verbindings-
zones langs de beek (stapstenen). 
Voor de beleving van het landschap en de cultuurhistorie wordt 
een combinatie gemaakt met de recreatieve routestructuur (zie 
verder §2.6).
Bij het ontwikkelen van de EVZ zijn met name de in de jaren ‘50 
aangelegde blokverkavelingen interessant en de daarin opgeno-
men singels en lanen. Bij het uitwerken van de droge EVZ is 
hiermee reeds rekening gehouden.
Bij het realiseren van een aanvullende EVZ in richting van de 
Zuid-Willemsvaart kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van 
de oude verveningslijnen en kanaalrestanten die langs de Jan 
Smitslaan liggen.
Bij het aantakken van de fietsroute rond de Peel is ook hier een 
mogelijkheid het Peelverhaal (Ommelerpad, vervening door Van 
de Griendt en Peel-Raamstelling) te vertellen.

2.6	 Recreatie	en	verkeersveiligheid	
Voor de Mariapeel/Deurnsche Peel en de Groote peel is in het 
kader van het inrichtingsplan Peelvenen een zonering afgesproken 
om de recreatie in de gebieden in goede banen te leiden. De 
recreatie krijgt in de Groote Peel de meeste ruimte, in de 
Mariapeel in mindere mate en zo min mogelijk in de Deurnsche 
Peel. Om de recreatiedruk in de drie gebieden niet te groot te 
laten worden, zal de recreatieve ontsluiting en de belevingswaar-
de van het omliggende agrarisch gebied en van de kleinere 
natuurgebieden verbeterd worden. In aanvulling op het landin-
richtingsplan Peelvenen is er een visie op recreatie en toerisme 
ontwikkeld: “Peelbeleving in de Peelvenen, visie op Recreatie en 
Toerisme anno 2012. De belangrijkste relevante punten uit de visie 
zijn: 
• “Peelbeleving als Unique Selling Point” waarbij wordt geconsta-

teerd dat de mogelijkheden om de natuurlijke kernkwaliteiten 
daadwerkelijk te beleven beperkt zijn.  

• “Versterking ruimtelijke kwaliteit tussen natuurkernen” om zo 
de Peelvenen als samenhangend gebied te kunnen profileren.  
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Om bezoekers langer in het gebied te houden en verder het gebied 
in te trekken, is een recreatieve verbinding tussen de Groote Peel 
en de kern van Asten gewenst. De verbinding zal deel uitmaken 
van een zogenaamde toeristische ruit die behalve de Groote Peel 
en Asten, ook Nederweert-Eind en Someren verbindt. 

Gezien de schaal van het landschap rond de Groote Peel zal de 
focus liggen op het ontwikkelen van fietsverbindingen en –routes. 
Gestreefd wordt naar een fietsroute rondom het Nationaal Park 
De Groote Peel waarbij zoveel als mogelijk gefietst wordt op de 
grens van natuurgebied en landbouwgebied om zo ook als fietser 
de Groote Peel te kunnen beleven. De route zal aansluiten op de 
fietsroute die aan Limburgse zijde reeds is gerealiseerd. Verder zal 
worden ingezet op het ontwikkelen van thematische fietsroutes 
die gebaseerd zijn op cultuurhistorische bezienswaardigheden. 
Fietsroutes worden zoveel mogelijk langs cultuurhistorische 
elementen gepland. Naast de recreatieve functie moeten de 
fietsroutes ook een deel van fietsers afleiden van de doorgaande 
wegen met veel landbouwverkeer, om zo de verkeersveiligheid te 
verhogen. 
Daar waar het vanuit aanleg en ruimtebeslag ecologisch verant-
woord is zal er een koppeling plaatsvinden van EVZ’s en recrea-
tieve routes.

Wandelroutes worden gepland in meer kleinschaliger landschap-
pen zoals het beekdal van de Astense Aa. 

Als aanvulling op het knopenlopennetwerk wordt een aantal 
thematische wandelroutes (ommetjes) ontwikkeld met aandacht 
voor de cultuurhistorische elementen. De ommetjes beslaan een 
rondwandeling van ongeveer anderhalf à twee uur in een 
aantrekkelijke omgeving. Deze ommetjes haken aan op de 
fietsroute rond de Groote Peel. 

De fiets- en wandelroutes zullen worden aangevuld met zoge-
naamde aankleding in de vorm van zit- en schuilgelegenheden. 
Rustpunten worden zo gekozen dat ze niet alleen op kruispunten 
van routes liggen, maar ook informatie over landschap, cultuur-
historie en bezienswaardigheden kunnen verschaffen. 
Deze informatie zal in het veld beperkt zijn en kan worden 
aangevuld met exposities in de omliggende musea, waarbij de 
achtergrondinformatie in het museum wordt verteld en men 
daarna met een folder in de hand in het veld de locaties kan gaan 
bekijken. Naast de rol die VVV-kantoren, musea, campings enz. bij 
het verspreiding kunnen spelen, kan onderzocht worden of de 
informatie ook via applicaties op smartphones kan worden 
verspreid. 

Om de verkeersveiligheid te verhogen is het wenselijk dat het 
motorrijtuigenverkeer en het fietsverkeer zoveel mogelijk worden 
gescheiden. Op de Meijelseweg wordt gestreefd naar de aanleg 
van een vrijliggend fietspad. Op de Ospelerweg wordt moet nog 
een afweging worden gemaakt.
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Om de visie en doelstellingen te realiseren heeft de 
Uitvoeringscommissie Groote Peel het Uitvoeringsprogramma 
Groote Peel opgesteld. In dit programma zijn visie en doelstellin-
gen uitgewerkt tot concrete maatregelen en projecten. Met dit 
programma wil de Uitvoeringscommissie de komende jaren een 
sterke impuls geven aan de uitvoering van de inrichtingsvisie 
Groote Peel. Het biedt de Uitvoeringscommissie de mogelijkheid 
de regie te houden, zaken af te stemmen en zo, samenhang te 
behouden tussen de diverse maatregelen. Hierbij blijven de 
afzonderlijke organisaties binnen de commissie verantwoordelijk 
voor hun eigen maatregelen/projecten. 
De maatregelen/projecten binnen het uitvoeringsprogramma 
verschillen in het niveau waarop ze zijn uitgewerkt. Dit is vaak 
afhankelijk van de ambitie in relatie met de beschikbaarheid van 
geld en grond. Gelet op de beperkte beschikbaarheid van 
middelen is duidelijk dat sommige ambities op korte termijn niet 
worden gerealiseerd. Daarentegen kunnen er zich wel kansen 
voordoen die een stap in de goede richting betekenen. Het 
programma is dan ook geen statisch document maar zal in de 
loop van de komende jaren concreter worden en wellicht nog 
worden aangevuld met nieuwe initiatieven. 

3.1	 Water:		
	 GGOR	maatregelen	Groote	Peel
Trekker: waterschap Aa en Maas
De watermaatregelen in en rond de Groote Peel zijn gebaseerd op 
de GGOR studie van het waterschap Aa en Maas. De maatregelen 
hieruit zijn één op één overgenomen en waar nodig in samenwer-
king met het waterschap verder uitgewerkt. Binnen de GGOR 
studie zijn er diverse scenario’s doorgerekend. Deze zijn met 
partijen uit de streek besproken. Het onderstaande pakket met 
maatregelen is het resultaat van dit proces. De maatregelen staan 
(voor zover mogelijk) op de visiekaart. 

3.1.1	 Peilopzet	in	watergangen	in	combinatie	met	
peilgestuurde	drainage
Binnen de attentiezone rond de Groote Peel wordt door middel 
van stuwen het peil opgezet. Tegelijkertijd wordt op de land-
bouwpercelen binnen de attentiezone de traditionele drainage 
omgebouwd tot, of vervangen door, peilgestuurde drainage. 

De peilgestuurde drainage is één van de mogelijke compense-
rende maatregelen, om te voorkomen dat landbouwpercelen, als 
gevolg van het peilopzet in de watergangen, te nat worden. De 
peilopzet heeft voor de landbouw als voordeel dat op 780 ha de 
droogteschade afneemt. Nadeel voor de landbouw is dat op 275 
ha de natschade toeneemt. 

Hoe	werkt	peilgestuurde	drainage?
Bij conventionele buisdrainage monden de drainagebuizen uit 
in een open watergang of sloot. De buizen liggen op een diepte 
van 80 tot 120 cm onder het maaiveld. Door buisdrainage blijft 
het peil van het grondwater continu (te) laag. Daardoor zijn er ’s 
zomers vaak watertekorten, die moeten worden gecompen-
seerd door beregening. Peilgestuurde drainage heeft die 
nadelen niet. De drainagebuizen monden niet uit in een 
watergang, maar in een zogeheten ‘verzameldrain’.  
Het overlooppeil (ontwateringsniveau) van deze verzameldrain, 
en daarmee het ontwateringsniveau van alle aangetakte drains, 
kan handmatig worden ingesteld. 

Het waterschap heeft de GGOR-inrichtingsvisie Groote Peel 
uitgewerkt in de Haalbaarheidsstudie Groote Peel. Hierin gaat 
zij uit van een stuwhoogte in de zomersituatie van 40 cm en 
voor de winter van 70 cm beneden maaiveld. Op momenten dat 
het nodig is kan het drainageniveau eenvoudig worden 
aangepast, bijvoorbeeld na hevige regenval of anticiperend 
hierop of als het land bewerkt of betreden moet worden 
(bemesten, ploegen, inzaaien, oogsten, etc.).
Het principe van peilgestuurde drainage wordt nader toegelicht 
in de onderstaande figuur. 
 

3 Uitvoeringsprogramma Groote Peel

Het voordeel van peilgestuurde drainage ten opzichte van 
conventionele drainage is dat het grondwater langer kan 
worden vastgehouden. Voor de landbouw betekent dit minder 
beregening. Voor de natuur betekent dit minder verdroging. 
Met peilgestuurde drainage kan zelfs vanuit een watergang 
oppervlaktewater worden geïnfiltreerd in een perceel. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat het waterpeil in de aanliggende 
sloot voldoende hoog is. Voor de Groote Peel is ook infiltratie in 
combinatie met wateraanvoer berekend. Er is echter voor 
gekozen geen wateraanvoer toe te passen. 
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Voor 425 ha landbouwgrond zal de aanpassing of aanleg van 
drainage tot  peilgestuurde drainage, niet genoeg zijn om 
natschade te voorkomen. Aanvullende maatregelen zijn hier 
noodzakelijk. De maatregelen bestaan uit:
• Aanleg van peilgestuurde drainage op niet gedraineerde 

percelen
• Ophogen van percelen; 
• Aanpassen van stuwhoogte/watergangen/drainagediepte;
• Afkoop natschade (eventueel in combinatie met kavelruil);
• Onderbemaling. 
De bovenstaande maatregelen worden in nauw overleg met 
betrokken grondeigenaar op perceelsniveau verder uitgewerkt. 
Hierbij wordt elke situatie apart bekeken en zal er gezocht worden 
naar een maatwerkoplossing. 

De stuwhoogten van de leggerwaterlopen zullen als streefpeilen 
worden vastgelegd in een streefpeilenbesluit. Dit houdt in dat het 
waterschap een inspanningsverplichting heeft de streefpeilen te 
handhaven. Het waterschap kan hier echter gemotiveerd van 
afwijken als omstandigheden hiertoe dwingen. Wat onder deze 
omstandigheden wordt verstaan is door het waterschap vastge-
legd in de Beleidsnota Peilbesluiten 2011. 

3.1.2	 Dempen	van	watergangen
Na verwerving van de nieuwe natuur verliest een aantal watergan-
gen de functie als afwateringssloot voor de landbouw. Deze 
watergangen worden gedempt. Het gaat om twee waterlopen 
langs de noordrand van de Groote Peel en de waterlopen binnen 
EHS (westkant van de Groote Peel). 

3.1.3	 Plaatsen	van	een	bodemscherm
Om wegzijging vanuit de Groote Peel naar het omliggende 
landbouwgebied te verminderen wordt ten noordwesten van de 
Groote Peel een bodemscherm aangelegd tot een diepte van ca. 6 
m en over een lengte van ca. 4200 m, dit nadat de EHS is verwor-
ven en de resultaten van de Limburgse zijde van de Groote Peel 
bekend zijn. Door het Waterschap Peel en Maasvallei is aan de 
Limburgse zijde reeds een bodemscherm gerealiseerd. Het betreft 
een plastic folie die op sleufloze wijze in de bodem is gebracht. Er 
is gebruik gemaakt van een techniek die veelvuldig wordt 
toegepast voor het isoleren van stortplaatsen en andere veront-
reinigde locaties.

3.1.4	 Optimalisatie	compartimentering
Om het water tijdens natte perioden langer vast te houden en om 
te zorgen dat het water niet uit het gebied weg stroomt maar 
geborgen wordt binnen het gebied totdat het ergens weer kan 
infiltreren, wordt de compartimentering binnen de Groote Peel 
verbeterd. 
Bij compartimentering is van belang om de waterstanden in de 
compartimenten niet te hoog te laten worden (niet meer dan 30 
cm, maximaal 50 cm). Tevens dient aandacht te worden besteed 
aan het peilbeheer in de compartimenten. Belangrijk is om het 
peilbeheer te differentiëren per compartiment en dit goed af te 
stemmen op de specifieke natuurwaarden en natuurdoelen per 
compartiment. Voor het tegengaan van eutrofiëring is het 
belangrijk dat een deel van het neerslagoverschot in de winter 
wordt afgevoerd uit het gebied. Op die manier wordt ook 
gewaarborgd dat de verschillen tussen de hoogste en laagste 
grondwaterstand niet groter wordt (vergroting van de grondwa-
terfluctuatie over het jaar is ongunstig voor het herstel en de 
ontwikkeling van hoogveen). De compartimentering is door het 
waterschap berekend in het GGOR. Aanvullende daarop wordt 
door Staatsbosbeheer nog een verdere verfijning van de compar-
timentering uitgewerkt. 

Vervolgstap Resultaat

Afspraken maken t.a.v. verantwoordelijkheden voor uitvoering 
GGOR

Opdracht aan trekker

Nadere uitwerking voor begroting Begroting +voorstel financiering

Financiering regelen
Toezeggingen financiering op basis waarvan met gebiedsproces kan worden 
gestart.

Gebiedsproces met agrariërs:
- implementatie peilgestuurde drainage
- voor maatwerkoplossingen ter voorkoming natschade.
- uitwerking peilopzet in watergangen

- Afspraken op perceelsniveau over inzet peilgestuurde drainage en maatwerk  
   oplossingen.
- Peilenplan bestuurlijk vastgelegd in Peilbesluit

Uitwerking compartimentering Groote Peel (verfijning van de 
compartimentering)

Keuze wel of geen bodemscherm

Totaalpakket maatregelen doorrekenen in GGOR model Toets of maatregelen voldoende zijn om doelen te bereiken.
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3.2	 Natuur

	
3.2.1	 Realisatie	nieuwe	natuur
Trekker: namens de provincie Dienst Landelijk Gebied
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Voor de ontwikkeling van de gewenste natuurdoelen zullen de 
percelen nieuwe natuur (EHS) worden verworven en ingericht (ca. 
150 ha). Momenteel vindt er een herijking van de EHS plaats. 
Wanneer de herijking en de herziening van het provinciaal beleid 
zijn afgerond wordt duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de 
aankoop en inrichting van de EHS. 

Bij de inrichting ligt het accent op het op orde krijgen van de 
waterhuishouding ten behoeve van de kerngebieden voor 
hoogveenontwikkeling in de bestaande natuur.  Hiervoor worden 
watergangen binnen de nieuwe natuur gedempt, wordt drainage 
verwijderd en wordt aangesloten op de compartimentering van de 
bestaande natuur in de Groote Peel (zie GGOR maatregelen). 
 Ook kan er op een aantal locaties een kwelscherm worden 
geplaatst (zie GGOR maatregelen). 
Op de voormalige landbouwpercelen is de voedselrijkdom 
waarschijnlijk veel te hoog voor de ontwikkeling van de gewenste 
natuurbeheertypen. Per locatie is een voorstel gedaan of er 
afgegraven kan worden of dat verschraling via uitmijnen en 
beheer plaats moet vinden. Bij het opstellen van concrete 
inrichtingsplannen is het aan te bevelen om eerst onderzoek naar 
het fosfaatgehalte van de bodem (en andere chemische parame-
ters) uit te laten voeren, om de mogelijkheden voor vegetatieont-
wikkeling beter in beeld te brengen. 
In bijlage 6 staan de gewenste maatregelen per deelgebied.

Op de korte termijn wordt er vanuit gegaan dat de nieuwe natuur 
niet verworven wordt en voorlopig in landbouwkundig gebruik 
blijft. Er worden wel maatregelen genomen in de bestaande 
natuur (interne compartimentering). Extra natschade voor de 
landbouw moet hierbij worden voorkomen. Uitvoering kan indien 
er geen schadelijke gevolgen zijn voor de landbouw. Hierbij 
worden echter slechts beperkte compenserende maatregelen 
genomen op landbouwgrond die als EHS nieuwe natuur zijn 
begrensd, omdat op de lange termijn wordt gestreefd naar 
inrichting van de nieuwe natuur. Zie bijlage 6 voor maatregelen 
per deelgebied. Bij compensatie is gedacht aan de volgende 
maatregelen:
• wel: tijdelijke waterloop tussen bestaande en nieuwe natuur 

aanleggen
• wel: kade boven maaiveld aanleggen (voorkomen afstroming/

menging water boven maaiveld)
• niet: aanleggen (peilgestuurde) drainage 
• niet: ophogen
• niet: onderbemalen
• niet: kwelscherm
De 4 bovenstaande maatregelen worden te duur geacht, gezien de 
beperkte periode waarvoor ze nodig zijn. 

3.2.2	 Ecologische	verbindingszones
Trekker: gemeente Asten, gemeente Deurne en waterschap Aa en 
Maas
Om meer samenhang te krijgen tussen de Groote Peel, de 
Mariapeel/Deurnsche Peel en omliggende natuurgebieden worden 
ecologische verbindingszones aangelegd. Het gaat om de 
volgende zones (zie kaart 7):
1. Verbindingszone Groote Peel – Witte Bergen
2. Astense Aa en richting Deurnsche Peel, Zinkske en Molentje
3. Groote Peel – Weerterbos
4. Eeuwselsche loop (reeds aangelegd) 

Ad 1. EVZ Groote Peel – Witte Bergen
Om financiering veilig te stellen is, vooruitlopend op nadere 
planvorming, door DLG een inrichtingsvisie voor de droge EVZ 
Witte Bergen-Groote Peel opgesteld. Hierin zijn de doelsoorten en 
de beoogde inrichting van de EVZ uitgewerkt (zie bijlage 3).
Deze visie wordt momenteel door Brabants Landschap uitgewerkt 
tot een inrichtingsschets. De EVZ is een droge zone ingericht voor 
doelsoorten zoals levendbarende hagedis, dagvlinders van 
heischraal grasland, kleine marterachtigen en struweelvogels. 
De EVZ loopt vanaf de Kokmeeuwenweg aan de zuidkant over de 
Vaalbaan, tot aan het boselement aan de Kruisbaan. Voor een 
goede verbinding dienen diverse wegen passeerbaar gemaakt te 
worden door aanleg van kleine faunapassages. 

Ad 2. EVZ Astense Aa en richting Deurnsche Peel, Zinkske en 
Molentje
Langs de Astense Aa wordt een natte verbindingszone aangelegd. 
Uitgangspunt hiervoor zijn de plannen van de waterschappen.  
Het deel ten zuiden van de A67 wordt ingericht in de vorm van 
stapstenen. Het deel ten noorden van de A67 is een beekherstel/
EVZ project.

Ad 3. EVZ Groote Peel – Weerterbos
Er is op dit moment geen beleidsopgave voor een doorlopende 
verbindingszone tussen de Groote Peel en het Weerterbos (zie 
bijlage 3). In de provincie Noord-Brabant wordt wel een land-
schapszone (Diepenhoek) gerealiseerd door de gemeente 
Someren, maar deze sluit niet aan op de Groote Peel en is ook niet 
geschikt voor alle doelsoorten van deze gebieden. Ten zuiden van 
de provinciegrens ligt de Kievitsloop, en tot aan de Bloemerstraat 
kan deze loop al grotendeels functioneren als EVZ. Er mist echter 
nog steeds een schakel van ca. vier kilometer lengte tot aan de 

Vervolgstap Resultaat
Herijking EHS en herziening 
provinciaal natuur- en land-
schapsbeleid

Duidelijkheid over EHS

Verwerving benodigde gronden Wijziging functie landbouw naar 
natuur

Uit laten voeren bodemonderzoek 
(P)

Informatie over mogelijk te 
ontwikkelen vegetatietypes

Opstellen inrichtingsplan (Start ná verwerving van de 
gronden)
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Groote Peel. Dit gebied wordt bovendien doorsneden door de 
Zuid-Willemsvaart.
Het is een wens van de UC Groote Peel om hier een doorlopende 
verbindingszone te maken. Het is nog niet duidelijk welke partij de 
realisatie zal gaan trekken en welke partijen bij zullen dragen aan 
de financiering. De BC Peelvenen zal een brief sturen aan de 
provincie Limburg met deze vragen, aangezien het voorkeurstracé 
grotendeels binnen die provincie ligt.
De EVZ is bedoeld voor de volgende doelsoorten: das, alpenwa-
tersalamander, vinpootsalamander, heikikker,  gladde slang, 
hazelworm, diverse vleermuizensoorten en diverse vlindersoor-
ten. Om de EVZ optimaal te laten functioneren voor deze soorten, 
moet de EVZ een doorgaande lijn vormen van een aantal land-
schapselementen, onderling verbonden door lijnvormige 
natuurstroken met voldoende begeleidende beplanting. Deze 
beplantingsstrook geleidt soorten als de das en verschillende 
vleermuizen en biedt beschutting en bescherming. De bestaande 
watergangen waarlangs deze EVZ loopt kunnen een (eenzijdig) 
flauw talud krijgen. Verder moeten er verschillende landschaps-
elementen langs de EVZ aanwezig zijn zoals bosjes, houtsingels, 
hagen, stroken met kruidenrijk grasland of kruidenrijke ruigtes. 
Voor de amfibieën zijn poelen nodig op regelmatige afstand van 
elkaar (ca. 400-500 meter). 
Er zijn verschillende routes mogelijk voor deze EVZ. Het voorkeur-
tracé loopt over een grote lengte door de nog aanwezige laagte 
van de voormalige Kievitsbeek en verder langs bestaande 
watergangen die in eigendom c.q. beheer zijn van het waterschap 
Peel en Maasvallei. De EVZ is grotendeels gepland in het laag 
gelegen deel van het landschap met voornamelijk vrij natte 
graslanden met een beperkt aantal kleine landschapselementen. 
Op basis van de specifieke inrichtingseisen van de doelsoorten zal 
moeten worden geprobeerd om de inrichting zodanig uit te 
voeren dat ze voldoet aan zoveel mogelijk specifieke biotoopei-
sen. De herinrichting van de al aanwezige kleine landschapsele-
menten is daarbij ook van belang. Daarnaast is het van groot 
belang om faunapassages aan te brengen onder de wegen die de 
EVZ doorsnijden. De kruising met de N266 en de Zuid-
Willemsvaart verdient extra aandacht. Op korte termijn kan 
worden volstaan met de aanleg van fauna-uitreedplaatsen en een 
kleinschalige faunavoorziening onder de weg. Als Rijkswaterstaat 
het kanaal gaat verbreden kunnen mogelijk grootschaligere 
voorzieningen worden gerealiseerd. 

Ad 4. Eeuwselsche Loop
Naar aanleiding van een uitbreiding van de lokale golfbaan is er 
een EVZ langs een deel van de Eeuwselsche Loop aangelegd. De 
EVZ is voorzover mogelijk uitgevoerd. De EVZ loopt langs de 
Eeuwselsche Loop en vormt een natte verbinding tussen de 
Groote Peel en de Witte Bergen. 

3.2.3	 Omleiding	Eeuwselsche	Loop
Trekker: Dienst Landelijk Gebied
Om de negatieve invloed van de Eeuwselsche Loop op de Groote 
Peel (drainerende werking, barrière voor fauna, eutrofiëring, 
maatschappelijke aantasting) weg te nemen, is het wenselijk de 
Eeuwselsche Loop om te leggen. 
In november 2011 heeft DLG in samenwerking met 
Staatsbosbeheer en de waterschappen een quickscan uitgevoerd. 
Op grond van een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten zijn 
de volgende 4 alternatieven voor de Eeuwselsche Loop 
onderzocht:
1. Isoleren en/of afdekken (4 varianten)
2. Omleiden langs de N279 én hydrologisch isoleren (2 varianten)
3. Omleiden via Astense Aa 
4. Omleiden ten westen van de Groote Peel

Op kaart 8 zijn deze alternatieven weergegeven

Vervolgstap Resultaat
Zoeken naar benodigde financiering 
voor faunapassages
(ad. 1)
Zoeken naar benodigde grond
(ad. 2 en 3)
Zoeken naar benodigde financiering
(ad. 2 en 3)
Opnemen in beleid
(ad 3)

Toezegging financiering; 
koopovereenkomst;
Beleidsmatig accordering.

Na verwerving en financiering 
wordt een concreet (besteksgereed) 
ontwerp opgesteld.

Besteksgereed ontwerp

Kaart	8:	Alternatieven	voor	de	Eeuwselsche	Loop
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Aan de hand van de criteria oplossing van knelpunten, kosten, 
beheer en onderhoud en haalbaarheid zijn de alternatieven 
beoordeeld en vergeleken. De volgende conclusies zijn daarbij 
getrokken:
• De alternatieven 1 en 2 lossen een groot deel van de knelpun-

ten goed op.
• Hoewel zeer indicatief, lijken de kosten een belangrijke 

onderscheidende factor. Hierdoor blijven de alternatieven 1a 
(belemen), 1c (overkluizen) en 2a (isoleren met leem) over.

• Voorkeursalternatief is omleiden langs de N279. Deze levert de 
beste score, waarvan de goedkoopste alternatief het belemen 
is (variant 2a). 

• Financiering is een aandachtspunt. Het uitwerken van een 
combinatie van alternatieven 1a en 1c dient afgezet te worden 
tegen alternatief 2a. Het overkluizen zou dan ter plaatse van de 
dekzandruggen dienen te gebeuren.

Voor een beschrijving van de alternatieven, randvoorwaarden en 
uitgangspunten, de criteria en de vergelijkende beoordeling 
wordt verwezen naar de quickscan zelf d.w.z. bijlage 4.

Kaart	9:	Een	detail	van	de	passage	met	de	verschillende	onderdelen

Vervolgstap Resultaat
Voorstel om twee alternatieven 
nader uit te werken namelijk:
- het omleiden langs de N279 
(variant 2a belemen)
- het alternatief van combinatie 
belemen/overkluizen van het 
huidige tracé (1a/1c).

Voorkeursalternatief

Voorstel om een nadere 
uitwerking op te stellen van het 
voorkeursalternatief, met een 
doorrekening (modelering) van 
de hectares verdrogingsbestrij-
ding zodat hiervoor onder 
andere een Life+ aanvraag 
opgesteld kan worden.

Onderbouwing van het voorkeursal-
ternatief ten behoeve van 
financiering.

Vervolgstap Resultaat
Afweging om gefaseerd en/of in 
onderdelen uit te voeren

De ontsnipperingsmaatregelen 
N279 bestuurlijk laten 
accorderen 

Plaatsing van de N279 op het 
meerjarenprogramma

3.2.4	 Ontsnippering	N279
Trekker: Dienst Landelijk Gebied
De provinciale weg N279 vormt een barrière voor flora en fauna. 
Om de barrière op te heffen en tevens de verkeersveiligheid te 
verhogen en licht- en geluidbelasting te verminderen wordt een 
aantal maatregelen uitgevoerd. 
In een notitie heeft DLG beschreven voor welke doelsoorten de 
N279 een fysieke barrière vormt, op welke manier de barrièrewer-
king verminderd kan worden en welke maatregel de voorkeur 
heeft, inclusief een eerste schatting van de kosten. Ook is 
beschreven met welke problemen in de omgeving nog meer 
rekening moet worden gehouden (zie bijlage 5). 

De volgende maatregelen zijn voorgesteld voor ontsnippering en 
vermindering van de geluidbelasting:
• Aanleg van faunatunnels; 

Op basis van kosten en doelsoorten wordt geadviseerd om vijf 
faunapassages aan te leggen met rasters voor amfibieën, kleine 

zoogdieren en grote hoefdieren. Op de oversteeklocatie voor 
grote hoefdieren worden waarschuwingsborden geplaatst;

• Aanbrengen van geluidsarm asfalt; 
Hiermee kan de grootste reductie in geluidsoverlast worden 
bereikt;

• Aanleg van geluidsschermen ter hoogte van faunapassages; 
Hierdoor wordt het functioneren van de faunapassages naar 
verwachting sterk verbeterd. Er zijn verschillende opties 
denkbaar waarbij een geluidswal eventueel gecombineerd kan 
worden met de verhoogde aanleg van de tunnelmond; Het 
voorstel is om te kiezen voor een doorlopende geluidswal met 
geïntegreerd scherm voor amfibieën, de uitklimvoorzieningen 
worden vormgegeven als ‘turfmuurtjes’. 

• Aanleg van een aarden geluidswal van ca. 1 meter hoog langs 
het gehele natuurgebied.

Een voorstel voor bovenstaande te nemen maatregelen is, 
vooruitlopend op de inrichtingsvisie, in februari 2011 ingediend bij 
Gedeputeerde Staten, om zo meegenomen te kunnen worden in 
het MIT 2012-2016 (meerjarenprogramma voor infrastructuur en 
transport). Vanwege bezuinigingen is het verzoek vooralsnog 
afgewezen. Plan heeft in zich dat het in delen of getrapt aange-
legd kan worden gelet op beschikbare financiën.
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3.3	 Landbouw

3.3.1	 Verbetering	landbouwstructuur
Trekker: gemeente Asten
De huidige verkaveling van de landbouw in het projectgebied van 
de Groote Peel is goed. De huiskavels zijn van voldoende grootte. 
Ook wat betreft de ligging van veldkavels ten opzichte van de 
huiskavel is er op dit moment maar beperkt ruimte voor verbete-
ring. Er is om deze redenen momenteel géén behoefte aan een 
planmatige herverkaveling. 

De autonome ontwikkeling in de landbouw laat een schaalvergro-
ting zien. De grond van bedrijven die stoppen zal worden gekocht 
door andere bedrijven. Dit zal op termijn leiden tot een verslech-
tering van de verkaveling. Om een verslechtering tegen te gaan zal 
de Uitvoeringscommissie Groote Peel inspelen op kansen voor 
verbetering van de verkaveling, wanneer deze zich voordoen. Dit 
betekent dat de commissie waar mogelijk zal meewerken aan 
initiatieven voor kavelruil en deze waar nodig zal faciliteren.   

3.4	 Landschap	en	cultuurhistorie
	
3.4.1	 Herstel	laanbomenstructuur
Trekker: Gemeente Asten
Het landschap ten noordwesten van de Groote Peel wordt 
gekenmerkt door het kleinschalige laanbomenstructuur. Deze 
structuur wordt echter op diverse plekken onderbroken door 
gaten in de beplanting. Om de structuur beter tot zijn recht te 
laten komen is het wenselijk deze lege plekken met de aanplant 
van nieuwe laanbomen op te vullen. De gemeente Asten heeft 
reeds een inventarisatie gehouden. Echter, door bezuinigingen zal 
deze maatregel niet op korte termijn worden opgepakt.

3.4.2	 Bevorderen	erfbeplanting
Trekker: Gemeente Asten
Het landbouwgebied ten noorden wordt gekenmerkt door het 
open landschap. Door de openheid springen de aanwezige 
agrarische bedrijven meer in het oog. Het landschap zou kunnen 
worden verbeterd door meer aandacht te besteden aan erfbe-
planting. Hierbij is het niet de bedoeling de bebouwing te 
verhullen, maar het accent ligt meer op verbetering van de 
aankleding van de gebouwen. 
In welke vorm het bevorderen van erfbeplanting gestalte moet 
krijgen, moet nog worden uitgewerkt. Deze maatregel zal bestaan 
naast de verplichtingen vanuit het bestemmingsplan. 

3.4.3	 Beleving	cultuurhistorie
Trekker: Heemkundekring
Voor de beleving wordt aansluiting gezocht met recreatie. Bij de 
uitwerking van de routes, ommetjes en rustpunten zijn de 
cultuurhistorische waarden (zie kaart 6) een belangrijk uitgangs-
punt. Op rustpunten zal informatie worden gegeven over de 
cultuurhistorie van het gebied en wat daarvan zichtbaar is in het 
landschap. Aanvullend hierop kunnen in de omliggende musea 
achtergrondinformatie worden gegeven. Er bestaat reeds een 
samenwerkingsverband tussen het Klok en Peel museum en het 
Buitencentrum De Pelen. Bij voorkeur wordt de recreatieve 
informatievoorziening in samenwerking met beide musea 
uitgewerkt. 

Vervolgstap Resultaat
Wanneer kansen zich voordoen 
is er de mogelijkheid een 
kavelruil op te zetten.  (Initiatief 
hiervoor ligt bij agrarische 
ondernemers.)

Kavelruil

Vervolgstap Resultaat
Herstel laanbomenstructuur:
- Begroting opstellen
- Financiering zoeken

Herstelplan met aantallen bomen 
en kosten die aan herstel zijn 
verbonden

Bevorderen erfbeplanting:
- Kort uitwerken van een paar 
     voorbeelden
- Onderzoeken mogelijkheden  
     financiering
- Verder uitwerken project

- 2 voorbeelden voor verbetering
   van erfbeplanting
- Opdracht voor verdere uitwerking

Beleving cultuurhistorie:
- Overleg musea over 
   gezamenlijke uitwerking 
   informatie cultuurhistorie
- Trekker/projectleider aanwijzen

Opdracht voor projectleider
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3.5	 Recreatie	en	verkeersveiligheid
	
3.5.1	 Rondje	rond	de	Groote	Peel
Trekker: gemeente Asten
Om het fietsen rond de Groote Peel aantrekkelijker te maken 
wordt er een nieuwe fietsroute ontwikkeld, het “Rondje rond de 
Groote Peel” (zie bijlage 7). Deze fietsroute ligt zoveel als mogelijk 
op de grens van natuur en landbouwgebied en heeft hierdoor een 
mooie afwisseling van open landbouwgebied en een meer 
gesloten coulisselandschap met daarbij inkijkjes in het natuurge-
bied de Groote Peel. Het pad volgt de Mussenbaan en wordt 
aangesloten op de Kokmeeuwenweg. Afhankelijk van de moge-
lijkheden volgt het pad de Eeuwselsche Loop of via de 
Kokmeeuwenweg. Vanaf het kruispunt met de N279 loopt het pad 
via bestaande wegen. Ter hoogte van Meijel sluit het pad aan op 
het fietspad dat reeds aan Limburgse zijde is aangelegd en tot de 
Mussenbaan loopt (de route is weergegeven op de visie kaart). 
Voor het pad is het noodzakelijk op diverse plekken een fietspad 
aan te leggen. Op diverse locaties is noodzakelijk af te spraken te 
maken met betreffende grondeigenaren over de aanleg en het 
fietspad. Voor een klein aantal locaties is het noodzakelijk grond 
te verwerven. Op de visiekaart is opgenomen de route die te 
meest praktisch haalbaar is. Daarnaast is een aantal alternatieven 
aangegeven die een aantrekkelijker fietsroute opleveren, maar 
waarvan op korte termijn nog geen mogelijkheden zijn voor 
realisatie. De bedoeling is de route op te laten nemen in het 
fietsknooppuntennetwerk. De route zal aansluiten op fietsverbin-
ding van Asten naar het Buitencentrum De Pelen, die wordt 
uitgewerkt door het Klok en Peel museum in samenwerking met 
de gemeente Asten. 
	
3.5.2	 Fietspaden	verkeersveiligheid
Trekker: gemeente Asten
Om de verkeersveiligheid te verhogen is een fietspad gepland 
langs de Meijelseweg van Heusden tot aan de aansluiting met de 
N279. Vanuit recreatief oogpunt is het wenselijk het fietspad door 
te trekken tot aan Neerkant. Deze sluit dan aan op het fietspad 
Meijel - Deurne.   
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Ospelerweg 
is het wenselijk dat er meer scheiding komt tussen fietsers en 
overig verkeer. In welke hoedanigheid moet nog worden 
uitgewerkt. 

3.5.3	 Fietspad	Weerterbaan
Trekker: recreatieve sector
Om de recreatieve fietsverbinding tussen Asten en de Groote Peel 
te verbeteren zal langs de Weerterbaan een fietsstrook/fietspad 
worden aangelegd. Hiermee wordt tevens de cultuurhistorische 
waarde van het Ommelerpad beter beleefbaar. 

3.5.4	 Ommetjes
Trekker: recreatieve sector / heemkundekring
In aansluiting op het Rondje Groote Peel worden op diverse 
locaties zogenaamde ommetjes ontwikkeld, korte wandelroutes 
van maximaal 1,5 uur. De ommetjes worden ontwikkeld op 

locaties waar het landschap kleinschaliger is en sluiten waar 
mogelijk aan op aanwezige cultuurhistorisch elementen. De 
ommetjes volgen bestaande paden. Ze kunnen a.d.h.v. een 
routebeschrijving worden gelopen. 

3.5.5	 Recreatieve	voorzieningen
Trekker: recreatieve sector / heemkundekring
Voor het netwerk aan recreatieve routes zullen in het gebied 
rustpunten worden ingericht. De punten sluiten waar mogelijk aan 
op diverse routes. Ook zal cultuurhistorie een belangrijke factor 
spelen in de keuze voor de locatie en de informatievoorziening 
van de rustpunten. De belangrijkste rustpunten waar alles samen 
komt, worden verder ontwikkeld als zogenaamde Peeltroeven. 
Elke Peeltroef geeft een deel van het verhaal van de Peelvenen 
weer, maar allemaal samen bieden ze daadwerkelijke peelbele-
ving. Deze locaties worden uniform aangekleed en samenhangend 
onder de vlag van Peelvenen gepromoot.  

Vervolgstap Resultaat
Rondje Groote Peel: bespreken 
mogelijkheden met grondeigenaren.
Kosten begroten en financiering 
zoeken

nadere uitwerking met 
begroting

Ommetjes: bespreken gebruik onder-
houdspaden.
Ommetjes laten ontwikkelen door 
lokale initiatiefnemers

Afstemming over gebruik 
onderhoudspaden

Rustpunten/informatiepunten 
uitwerken
Afstemming met Bestuurscommissie 
en Nationaal Park Groote Peel

Voorstel voor de inrichting van 
rustpunten voor het hele 
plangebied, afgestemd op 
routes en cultuurhistorie.
Uniforme uitstraling en 
promotie

Fietspad Meijelseweg: financiering 
zoeken, grond verwerven.
Fietspad Ospelerweg: verder 
uitwerken, bestuurlijk laten 
accorderen en financiering zoeken

Fietspad Weerterbaan
Uitwerken fietspad
Financiering zoeken
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3.6	 Ontheffingen	en	vergunningen
Voor het uitvoeren van de maatregelen in dit uitvoeringsprogram-
ma dienen verschillende vergunningen te worden verkregen. Per 
maatregel zullen de benodigde vergunningen worden aange-
vraagd door de trekker.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) is een groot aantal vergunningen 
opgegaan in de omgevingsvergunning. Waar voorheen diverse 
vergunningen aangevraagd moesten worden bij diverse instanties, 
kan nu worden volstaan met de aanvraag van één vergunning bij 
de gemeente. De gemeente zal er op toezien dat de verschillende 
instanties geconsulteerd worden bij de behandeling van de 
vergunning. 

3.7	 Relatie	met	bestemmingsplan	
buitengebied
In het voorliggende visie wordt van een aantal percelen de functie 
gewijzigd. De functie komt dan niet meer overeen met de 
bestemming die is vastgelegd in het bestemmingsplan. Met de 
gemeente zal overleg worden gevoerd over eventuele te volgen 
procedures. 
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Maatregel/
project

trekker beleid Inschatting	kosten Mogelijke	
financieringsbron

Haalbaarheid
** *= korte termijn 
* = lange termijn

Rijks/	
provinciaal/	
gemeentelijk/	
gebiedswens

Beschikbaar-
heid	geld	(op	
korte	en	
lange	termijn

Beschik-
baarheid	
grond

GGOR maatregelen Waterschap Aa 
en Maas

Rijksbeleid € 15.680.355,06 (GGOR inrichtingsvisie) Verdrogingsbestrijding 
Brabant
POP
Life+
Provincie 

** *

Verwerving en 
inrichting nieuwe 
natuur

Dienst Landelijk 
Gebied

Rijksbeleid € 1.440.000,- inrichtingskosten
(verwervingskosten zijn hier niet opgenomen)

Provincie ** *

Ecologische 
verbindingszones

Gemeente
Waterschap Aa 
en Maas

Provinciaal Groote Peel – Witte Bergen: € 287.489,-  
(incl grondverwerving)
Astense Aa en ri. Deurnsche Peel €28.000,- per 
stapsteen (excl. grondverwerving)
Groote Peel – Weerterbos € 1.300.000,- à € 
2.400.000,- (incl. grondverwerving)
Eeuwselsche Loop reeds uitgevoerd

Provincie
Gemeente
Waterschap

*** **

Omleiding Eeuwsel-
sche Loop

Dienst Landelijk 
Gebied

gebiedswens € 1.000.000,- à € 2.000.000-
(afhankelijk van het te kiezen alternatief)

Life +
Verdrogingsbestrijding 
Brabant
Kwaliteitsimpuls nationale 
parken
Soortenbescherming/
leefgebieden
Overeenkomst SSB/
provincie Limburg

** *

Ontsnippering N279 Dienst Landelijk 
Gebied

Rijksbeleid € 1.100.000,- à 1.800.000,- Provincie Brabant
Soortenbescherming/
leefgebieden

* *

Verbetering 
landbouwstructuur

Gemeente Provinciaal beleid € 1240,- per hectare (uitgaande van een 
relatief grote kavelruil)

POP 125  
Provincie 
Eigen bijdrage agrariërs

** **

Herstel laanbomen-
structuur

Gemeente gemeentelijk p.m. Gemeente Asten * n.v.t.

Bevorderen 
erfbeplanting

Gemeente gebiedswens p.m. Gemeente Asten 
Gemeente Deurne

* n.v.t.

Beleving cultuurhisto-
rie

Gemeente gebiedswens Zie recreatieve voorzieningen Gemeente ** *

Rondje Groote Peel Gemeente gebiedswens € 400.000,- (gemakkelijk realiseerbaar) à € 
1.300.000,- (meest ideale variant) 
(excl. grondverwerving)

Gemeente Asten
Gemeente Deurne
Gemeente Nederweert
Provincie Brabant 
Provincie Limburg

** **

Ommetjes Gemeente gebiedswens € 500,- (eenvoudig) à € 30.000,- (incl. 
bewegwijzering) 

Gemeente *** n.v.t.

Recreatieve 
voorzieningen

Gemeente gebiedswens p.m. Gemeente *** *

Fietspaden 
verkeersveiligheid

Gemeente gebiedswens Ospelerweg € 80.000,- (fietssuggestiestrook) à 
€ 460.000,- (vrijliggend fietspad)
Meijelseweg € 937.000,-

Gemeente Asten
Provincie Brabant
Gemeente Deurne

* *

Fietspad Weerterbaan Recreatieve 
sector

Gebiedswens € 300.000,- Gemeente Asten ** n.v.t.

3.8	 Overzicht	maatregelen
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4.1	 Rollen	en	verantwoordelijkheden
Voorliggende visie vormt het kader waarbinnen maatregelen 
binnen het projectgebied van de Groote Peel afgewogen en in 
samenhang met elkaar worden uitgevoerd.  
De Uitvoeringscommissie Groote Peel voert hierbij de regie op de 
uitwerking en uitvoering van de maatregelen. Hierbij bewaakt de 
Uitvoeringscommissie niet alleen de voortgang, maar volgt ook 
inhoudelijk de uit te werken maatregelen en adviseert hierover de 
Bestuurscommissie Peelvenen. De afzonderlijke leden van de 
Uitvoeringscommissie blijven als trekker verantwoordelijk voor 
hun eigen (pakket) maatregelen. Dit betreft de uitwerking en 
uitvoering, de financiering, regelen van eigendom, beheer en 
onderhoud en monitoring. 
De Uitvoeringscommissie wordt door DLG ondersteund. DLG 
voert het secretariaat van de Uitvoeringscommissie, ondersteunt 
waar nodig de leden van de Uitvoeringscommissie met specialis-
tische kennis en voert de regie op het uitvoeringsprogramma. 

4.2	 Eigendom,	beheer	en	onderhoud
Over eigendom, beheer en onderhoud worden afzonderlijk bij de 
uitwerking van de maatregelen nadere afspraken gemaakt. 

4.3	 Monitoring
Monitoring vindt plaats op twee niveaus. Ten eerste monitoring 
op het niveau van de afzonderlijke maatregelen. Hierbij moet 
achteraf kunnen worden beoordeeld of de uitgevoerde maatre-
gelen het gewenste effect hebben. Deze monitoring wordt bij de 
uitwerking van de afzonderlijke maatregelen opgepakt. 
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de trekker. 
Het tweede niveau is monitoring van de inrichtingsvisie als 
geheel. Deze monitoring is gericht op de voortgang van het 
uitvoeringsprogramma. Dit is een taak van de 
Uitvoeringscommissie. De Uitvoeringscommissie informeert de 
Bestuurscommissie hierover jaarlijks of vaker indien gewenst. 

4.4	 Communicatie	
De communicatie valt onder verantwoordelijkheid van de 
Bestuurscommissie Peelvenen en gebeurt bij de uitvoering ook 
door de trekker in nauw overleg en afstemming daarmee. 
Geraadpleegde literatuur

4 Uitvoering en organisatie
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