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Schapenbegrazing voor natuurherstel na brand
Staatsbosbeheer start de komende weken met de eerste maatregelen voor het
natuurherstel na de brand in de Deurnsche Peel. Op verschillende plekken worden
schapen ingezet om het gebied te begrazen. Daarnaast wordt de Soeloopkade hersteld,
en worden de bomen langs wegen en paden gecontroleerd. Ondertussen is
Staatsbosbeheer ook nog dagelijks bezig met de nazorg van de brand. De verwachting
is dat de nazorg op het smeulende veen nog weken kan duren.
Schapen in de strijd tegen het jonge gras
Het is haast niet voor te stellen dat er een maand geleden een heftige brand in het
natuurgebied woedde. Het zwarte verkoolde landschap dat het vuur achterliet, kreeg op
sommige plekken na een aantal dagen alweer een groene gloed. De afgelopen weken
zijn de eerste inventarisaties uitgevoerd door de boswachters en ecologen, om vast
vooruit te kijken naar nodige maatregelen voor het natuurherstel. Een van de eerste
maatregelen die nu ingezet wordt is begrazing met schapen, om het jonge gras weg te
eten en het gebied open te houden. Door snel na de brand een kudde met schapen in
te zetten kan de groeispurt van dominante soorten als het pijpenstrootje en de
adelaarsvaren een beetje geremd worden, ten gunste van bijzondere hoogveensoorten
als veenmos.
Smeulend veen
De begrazing start in de Liesselse Peel zodra de situatie veilig genoeg is voor de
schapen. De smeulende hopen veen zorgen nog regelmatig voor rook- en geuroverlast.
Staatsbosbeheer controleert dagelijks de zogenaamde ‘hotspots’ en houdt de
smeulende hopen veen nauwlettend in de gaten, indien nodig wordt er dan actie
ondernomen. Het warme veen wordt handmatig uit elkaar gehaald, of er wordt een
lokale aannemer met een tankwagen gebeld om de randen nat te houden. Als dat niet
meer verantwoord is in verband met de veiligheid wordt de brandweer weer
ingeschakeld.
Boomveiligheid
Andere maatregelen waar Staatsbosbeheer op korte termijn mee aan de slag gaat zijn
kadeherstel en boomveiligheid. De Soeloopkade, die dwars door het gebied loopt, is
tijdens de brand deels beschadigd geraakt door de inzet van brandweerwagens. Met
een kraantje wordt deze weer hersteld. Verder controleert Staatsbosbeheer de bomen
langs openbare wegen, paden en kades. Bomen die door aantasting van de brand een
mogelijk risico vormen, worden weggehaald.

Blijf op de hoogte, maar wel op afstand
Het is begrijpelijk dat iedereen erg nieuwsgierig is naar hoe de Deurnsche Peel er nu
uit ziet. Toch willen we iedereen vragen de afsluitingen te respecteren, het betreden
van het afgebrande gebied kan nog gevaarlijk zijn. Het smeulende veen kan opnieuw
gaan branden, en ook het inademen van de rook is erg slecht voor de gezondheid.
Toch op de hoogte blijven? Boswachter Lieke is begonnen met een reeks filmpjes over
het herstel van de natuur na de brand. Ook plaatst ze regelmatig foto’s en filmpjes op
Instagram, twitter en het boswachtersblog. Zodra de corona maatregelen het weer
toestaan, zullen er ook excursies worden georganiseerd voor belangstellenden.
Links naar social media:
Boswachtersblog: www.boswachtersblog.nl/noord-brabant
Twitter: BoswachterLieke
Instagram: Boswachter_Lieke

