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Servaas Huys
GRUBBENVORST - Servaas Huys pleit voor nieuw overleg over de plannen voor de 
Mariapeel. "De betrokken partijen moeten er samen uitkomen", zegt de voormalig 
voorzitter van de commissie Peelvenen. 

Huys was tussen 1998 en 2010 voorzitter van de Peelvenencommissie. Zijn handtekening 
staat ook onder het landinrichtingsplan 'Het Onverenigbare Verenigd', dat nog altijd de basis 
is voor de hoogveenontwikkeling in de Deurnsche Peel en de Mariapeel.

Hij heeft begrip voor het verzet dat deze zomer de kop opsteekt in Griendtsveen, 
Helenaveen en Evertsoord. De inwoners menen dat er te veel bos wordt gerooid en dat de 
cultuurhistorie te zeer wordt aangetast en vinden dat Staatsbosbeheer de plannen voor de 
Mariapeel moet bijstellen.

Huys vindt het spijtig, zo zegt hij in een gesprek met het Eindhovens Dagblad, dat de 
partijen weer tegenover elkaar staan. Hij weet als geen ander hoe heftig de confrontaties 
zijn geweest in het verleden.

"Het is een héél intensief proces geweest, met veel botsingen, veel geven en nemen. Niet 
iedereen heeft zijn zin gekregen, maar er lag uiteindelijk iets waarmee de partijen verder 
konden. Daarom is het zó jammer dat dit nu gebeurt."

Reageer

Reacties 6

. Kees van den Berg.
Datum geplaatst
17 augustus 2014, 17:29

Moderatie
Leuk?(1)Rapporteer!Reageer

Een oorspronkelijke staat bestaat in de natuur helemaal niet,de natuur is en blijft altijd in 
ontwikkeling! De peel zou er nu(ook al had er geen ontginning plaats gevonden) ook heel anders uit 
hebben gezien dan toen !Maar je hebt hier duidelijk met betweterige zogenaamde ''brood natuur 
specialisten'' te maken die dat willens en wetens niet in zullen zien.. in ieder geval niet goedschiks!!!

. De Rakker
Datum geplaatst
16 augustus 2014, 23:31

Moderatie
Leuk?(1)Rapporteer!Reageer

Te dol voor voor woorden deze idiote fratsen. De Maria peel is prachtig dus waarom vernielen om het 
z.g. in oorspronkelijke staat terug te brengen. Iets dergelijks is er een aantal jaren geleden gebeurd 
bij Kasteel Croy. Er stonden daar prachtige zeer oude eiken en beuken en die zijn bijna allemaal 
omgezaagd omdat het er zo "in oorspronkelijke staat ook was " Dramatisch! Dus beste mensen ga 
desnoods voor de bomen staan maar stop deze idioterie. Bedenk dat wat weg is niet meer terug 
komt!. 

. Weten we dat ook weer
Datum geplaatst
14 augustus 2014, 17:11

Moderatie
Leuk?(4)Rapporteer!Reageer

Maar de oorspronkelijke staat is toch dat het geen bos was? Dan is het kappen toch juist datgene wat 
er moet gebeuren! Niet dat ze er van mij iets aan moeten doen, al die hang naar wat verdwenen is 
slaat naar mijn mening nergens op. Maar als je het doet, doe het dan goed! Anders is het gewoon een 
hobby van een stel malloten die onder het mom van "natuurbeheer" voor god proberen te spelen.

. Levenaar
Datum geplaatst
15 augustus 2014, 13:25

Moderatie
Leuk?(1)Rapporteer!Reageer

Ruim 150 jaar geleden stonden er inderdaad geen bomen en struiken in dat gebied. Het verschil 
met nu is dat er toen een dikke laag veen lag die vanaf 1853 afgevoerd is. De bomen die er nu 
staan zijn er vanzelf gekomen. Dat heet: natuurbos. Dat bos is gegroeid naast de 
cultuurhistorisch waardevolle turfafvoerwijken en kanalen en op de unieke restanten van de 
zogenaamde boerenkuilen. Als die bossen gekapt en gerooid gaan worden zullen alle 
cultuurhistorisch waardevolle kanalen vernield worden, zullen de dassenburchten onherstelbaar 
beschadigd worden en de zeldzame vogels zoals o.a. de wielewaal wegtrekken. Wat er overblijft 
is een troosteloze vlakte die binnen de kortste keren weer begroeid zal zijn met bomen en 
struiken. Natuur heet dat. De mens moet stoppen met het manipuleren van de natuur. Na veel 
onnodige kosten en dichtgegooide kanalen zal niemand nog kunnen genieten op die vernielde 
vlakte die vroeger 'Mariapeel' heette...

. Weten we dat ook weer
Datum geplaatst
15 augustus 2014, 17:51

Moderatie
Leuk?(1)Rapporteer!

Dus? Het doel was toch om dat veen weer terug te krijgen! Niet dat ik ook maar enige 
illusie heb dat wij terug kunnen krijgen wat zich in een periode van miljoenen jaren heeft 
gevormd, maar dat is wat de malloten die het allemaal bedacht hebben nu eenmaal voor 
ogen hebben. Dan is het kappen van die bomen, het dumpen van de afwatering en het 
zorgen dat er veel water staat nu eenmaal noodzakelijk. Ik blijf erbij dat het onzin is en 
we gewoon moeten zorgen dat hetgeen wat er nu is goed wordt bijgehouden zodat 
mensen er fatsoenlijk kunnen recreëren, maar de natuurgekkies die al wonend in hun 
mooie vrijstaande huisje in dorp of stad hebben besloten dat we terug moeten naar wat 
vroeger was hebben dit nu eenmaal doorgedrukt zonder te begrijpen wat de gevolgen zijn. 
Iets wat je in die kringen wel vaker ziet.

. Levenaar
Datum geplaatst
15 augustus 2014, 22:20

Moderatie
Leuk?(1)Rapporteer!Reageer

Het bos is er nu. Het veen zal er pas over ongeveer 7000 jaar weer zijn. Kunnen wij dan samen 
turf gaan steken!!! Zo'n uniek natuurbos kappen is nu onnozel onnodig. Ik woon zelf niet in 
Helenaveen nabij Mariaveen. Het gaat om het principe. Staatsbosbeheer krijgt blijkbaar alleen 
de vette subsidie uit Brussel als ze naast het rooien van de bosbessenstruiken ook nog 'ns bijna 
300 ha natuurbos kapt en afvoert naar 'hun' biomassa-centrale..?
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