Deurnesche Peel
J. Slaats
OÍndai Van d€r GÍiendl het niet toestond om
gebru k te maken van ziln kanaal, werd dooÍ

De Deurnesche Peel is een rcgehercrcnd hoag-

veenrcslant. Het sebied ligt ap dê grens van

de gemeênte Deurne het Deurnes

Bnbant en Linburg, ter hóógte van
Llessef tusse, het Deumes Kanaal en de
Noard

kanaal

gegraven. De ontven ng van dê Dêurnesche

Peel is voortgêzet iot omstÍeeks 1978. Na
de ontven ng is er een gedegenereerd hoogveenandschap overcebleven van cnca 900
hectare. Dê gênreenle DeuÍne s na 1978
gestarl met de vematting van het gebied
met als doel Íegeneratie van het hoogveen.
HleÍbij is een gêbied ontstaan van vee waieÍpartijen r.et voedselarnr zuur wateÍ. Enkele
jaren geleden is hêt gebed overgedragen aan
Slaalsbosbeheer, die het ingezelle beheêr in
grotê lllnen vooízet De kanalen worden nu
gebruikl voor hel transport van l\,4aaswatêr

Helenavaan en grcnst aan het Maiaveen. De
kahalen zun belangnjk voar laagveehsóónen
en libe en die aan zuuEtottijk stronênd water
gebonden zin amdat deze biotopen in het
naorden van Linburg en het óóstêlijk deei van
NaaKl-Braba nt zel dzaan 2ih.

l(orte I(ar.rkteristick
De Deurnesche Pee s van ooÍspÍong een
hoogveengebled dat tol 1853 in geringe mate
aangetast was dooÍ menseijk ingÍjpen. In

sÍêlê ontginning van turf. Voor

naar de landbouwgebleden in ooslelijk Noord'
Brabant en noordelijk Limbuíg. De kana en ên

ook door de gemeente Deurne begonnen
mei de turÍwnning in de Deurnesche Peel.

de bêken huisvesten een ibellengemeenschap
met een laagveenkarakter en enkele soorlen
die gebonden zijn aên he der zuurstoÍÍjk slÍomênd water. H erdoof is ef in hei gebied e,"n
gÍole vadálle aan soortên aan te tfetren.

1853 s Van de Grendt begonnen met de indude alvoer van
hetoveÍiollige wateren de gewonnen tLrri weÍd
de HeenávaaÍl gegraven. Aangemoed gd door
hel succês van Van dêr Griendt s in 1876
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êí al in de laalste week
van april een aanlal sooÍten zoals de VuurjufVaak verschrjnên

íeí, SrnaÍagd ibe, l/aanwaterjufÍer, Veívek,
Noordse wlsnuiuibe en Venwitsnuitlibel. ln de
weken daarna kunnen zeer gÍole aanta len

sooÍen n het gêbied aanwezg zijn.
Deze sooden blijken gêbonden êan diversê

van dêz€

zure Voed se aíme waterbiotopen in h€t gebed,
De Vuurjufíer sluipt blj de meest uiteenlopende watertypên uit. Smaragdlibellen s uipen
uit bij iets diepere open waleren met een
gíoleÍe oppeÍvlakte. MaanwateÍjuíers kiezen

plekken die minder diep zijn en mel oeveÍs
die begroeid zijn mêt PitÍus oÍ Pijpenstrcotje
en met een Íelatief waÍm en windluw klimaal
Deze plekken hebben ook de voofkeur van
Noordse wtsnuitibellen, maar dan mel eên

ets grcteÍe wateÍdiepte. Venwltsnuitlibe len
komef in klernere aanlallen voor largs ondiêp
waler rnet veel vêenmos. De imagos van
de voorjaarssoortên vliesen voor de Íijpins
n open berkenbossen met Pijpenstrootjêvêgetatie niet ver van het vooftp antingswater,
waar ze soms in grote zwemen zijn aan tê
lreffen. Begin mei sluipen uit het Oeurnes
kanaal de eerstê laagvêensooden zoals de
Glassnijder en de VaÍiabele wateÍjuffeÍ. Laler
volgen sooíten zoals Lantaamtje, WeidebeekjuffeÍ, Melaalglanslibel. Gíote roodoogjuffer.
Gewone oeveíibel, Blauwe BÍeedscheenjuffeÍ
en Brline korênbout. Dêze laalste vindt een

optimeál bioloop aan het Deurnes Kanaal

op de grens lussen Limbuíg en Noord-Brabanl. Uit het zuÍe water in de Peel sluipen
Watersnufiel ên Ko€aljuffer uit. Gedurende
de mêand juni veÍminderen de aantallen van
de voorjaaÍssooíen en langzaam veíschilnen
er boven hêl kanaêl de eerste KanaaljLrffers
d e hier len opzichte van de NoodeNaarl in
Meijelnog in vÍil age aêntallen voorkomen. De
Kanaaljuffef komt zelden aan de oever, maaT
bift v jwel altijd laag viegend in het middên
van het kanaal. In jlli sluipl er een lwêêdê
golf van libe len uit. HieÍtoe behoren de Zwarte hêidelibel, dê Geelv ekheidelibel, de Gêwone panlseÍjuÍÍer en een enkele TangpantserjuÍ
íer, Houtpanlserjuffer, Paardenbiler en sporadisch êen Vênglazenmaker. Het Peelgebied

liikt geschikt voor nog andere veeleisêndê
soorten als Hoogveenglanslibel en Gevlekte
glanslibel. Goêd opletten zou misschien nog
nielwe soorlen voor het gebied kunnen oplêveren. Boven hei kanaal veÍschijnen n juli
Kle

ne roodoogjufiers, BÍuine

glazenrnakers

en Blauwe g azênmakeÍs. In ai.rgustls nemen
de aantallen gestaag aÍ tot aan hsl sinde van
het libellensejzoen, begin november.

Op pad langs het I)curncs l(artaal
cn in de Deufncschc l'cel
Libellen kijken aan het DeuÍnes Kanaal is
gemakkelijk omdal over de hele lengte een
zandweg evenwijdig aan het kanaal lagl. Aan

hel kanaal kunnen laagveensoorlen en zelÍs
zonnênae noogveênsoonen gevonoen wor
den De beste iijd vooÍ libellenwaaíneín ngên
s s ÍnoÍgens oÍndat hel kanaal dan in de
vole zon ligt.
De Deumesche Peel zelf is het gehele jaár

vÍij toegankeljk op wegen en paden. Hei
ondeÍhoud is beperkt en het gebed wordt
grotendêels aan zichzeli overgsatên. In het
gebied zijn geen goede paden en rnen moet
zell zoeken naaÍ de kleinere paden. Aan hêt
eind van de Eikenlêan ligt een overgang over
hel Deumes Kanaal en de loegangspooít lot
de Deurnesche Peel. Direcl na de poorl kunnên al verschillende soorten libellen aangetrof
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fen worden. Larvenhuidjes en uitsl!ipende
Smaragdlibellên, Viervlekken en witsnuitlibellef zijn vaak direct naast de weg le v nden.
Circa 600 rneter na dê toegangspoorl spltst
hel pêd zich. Richting zuiden komt het pad,
via enkele kleinerc paden paralle aan de
brede weg, uit bij een open peegebied met
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Waa,genomen soorten libellen nr 1990 in de
ongeving van de De!írerche Peel nrer een indic!-
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M.nnetje en v&ustie Smaragdlibel zonnend op
aeshna juncea

PaadenbirbÍ

sambchbtanebnica

vti)schaaÍs

Om weer terug bij het uilgangspunt te komen
kan het beste hetzelfde pad terug genomen
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verschilende wateren waar witsnuit ibelen,
Viervlekkên, Smaragd ibêllen, KoraaljufÍers ên
in mindere male MaanwaieÍjuffeÍs voorkomen.
Vanwege zijn openheid is dt een minder
goed voorlplaniingsgebied. Naar het noorden
loopt een redelijke begaanbare wes. In de
eêrstvolgende haakse bocht begint aan de
linkerzide een ondu de ijk pad (goed zoeken).
Dit pad leidt naaÍ verschillende beschuile vennen waar voorjaarssoorten zoals Nooídsê wll
snuitlibel, MaanwatedufíeÍ en Vierylek ondêf
optimae condities voorkomen. lJit enkele van
deze plassen slulpen in hetvoorjaarvaak gfote
aanlallen l\,laanwaleiuffers, Noordse witsnuitlibelien, WatersnufÍels ên Smafagdlibe en ult.

Het beschíeven gedeelle van de Deurnesche
Peel is te beÍêikên vanuii Liessel dat ciÍca
twee kilomeler van de Deurnesche Peel veÊ
wijderd ligt. Liessel kan mei het openbaaÍ
vervoer bereikl worden dooí de Íein naar

DeuÍne en de bus naar Liessel te nemen.
[,4et de auto neemt u de afsag Lessel op
dê autoweg Eindhoven-Ven o (A67). In Liessel

vanaf de kerk richting de rnolen, êercie weg
inks en deze blijven volgen. Via de Eikenlaan

eidt de weg rechtslÍeêks naaÍ het Deurnês
Kanaal en naar de toegangspoort van de
DeuÍnesche Peel. De oversteekplaats ovef het

DeuÍnes Kanaal kan als startpunt gekozen
worden. AchteÍ de toegangspooÍi loopt een
weg dê Deurnesche Peel in. Deze weg staat
ln het voorjaaÍ vaak iien tot vÍÍtien centiÍneteÍ
onderwatert trek daarcm laazen aan.

Na het uilsl!ipen latên de SmaíagdLibêllen
zich nog maar spoÍadisch zien. Later in het
jaar groeii dit pad dichi met Adelaa6vaÍen
en is dan onbegaanbaaÍ. Wanneer hel goed
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begaanbare pad verder vervolgd wordt, liggen
eÍ nog djvêrsê waieÍpadijen. Aan hei eind van
het pad ligt een asfaltweg die na 100 meter bil
de Helenavaarl uitkomi. Hier kornen dezelfde

soorten

als angs het Deumes Kanaal

voor.
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