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INLEIDING

in het voorjaar en de zomer
van 1988 werd er een broedvo-
gelonderzoek verrlcht i-r: h.et
natuurgebied "de Pfateaux".
Dit gebeurde naar aanleidlng
van een verzoek van Natuurmo-
numenten, die graag in het
bezit- zou komen van een com-
plete broed"voge 11i j st . Zí j is
narnelijk sinds 1982 eigenaar
err beheerder van dit gebied.
Tegelijk zou dan cie Plateau:<
onderzocht kunnen worden op de
blJzondere soorten, een onder-
zoek van het SOVON waaraarr VVG
"De Kempen" ook medewerking
verleent.
Het natuurgebied de Plateaux,
dat 258 ha. groot 1s, ligt ten
zui-den van Eindhoven, aan de
Lulkerweg tussen Valkenswaard
en Hasselt (Be19ië), nabij de
Bergeijkse Barrière (zie fig.
1 ) . De zuid- en oostgrens van
het gebled wordt gevormd door
de Belglsch-Nederlandse grens,
de noordgrens door het ruil-
verkavelingsgebied Borkel en
Schaft en het natuurgebied d.e
Lage Heide. De westgrens wordt
voor een groot deel gevormd
door de Luikerweg; een kleln
deel van het gebied ligt ten
westen van deze weg.
Dit vrlj grote natuurgebied
werd door 5 personen geïnven-
tariseerd 1rr. een beperkt aarr-
ta1 bezoeken. Door tijd6ebrek
en een tekort aan mankracht
kon Eeen volledige inventarl-
satle worden gemaakt. Dit
mooie en zee*r rustige natuur-
gebled verdient echter beter.
Ve]1icht gaat volger-rd jaar al
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een grotere groep merrsen aan
de slag oru een completer ]teeld
van de avifauna van dit gebied
op papier te kriJ gen.
Rest ons nog Natuurmonumenten
te bedanken voor het verstrek-'
ken van kaartjes, gegevens en
het beheersplan.

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED

Het natuurmonument De Plateaux
heeft een oppervlakte van ruim
258 ha. Daarvan bestaat 136
ha. uit bos, 50 ha. uit heide
en 10 ha. wordt 6evorrnd door
het voormalig vloelweidencom-
plex de Pelterheggen, Verder
is 16 ha. nog in gebruik als
opslagterrein voor helpalen en
30 ha. als landbouwgrond (zLe
fig. 2). Tot het gebied be-
hoort tenslotte ook nog het
Afwateringskanaal dat op BeI-
gisch grondgebied gelegen 1s
en vanaf het kanaal Bocholt-
Herentals over een afstand van
4 km. kalkrijk Maaswater aan-
voert ten behoeve van de
vloelwelden.
Het landschap van de Plateaux
vormt eerr geheel met de na-
tuurgebieden de Lage Heide en
het in België gelegen Hageven-
reservaat.
EnkeIe terreintypen zr:I1en
hieronder in het kort beschre-
verr worden,

{aaldbggE?n
Tot halverwege de 19e eeuw
maakte De Flateaux deel r_ti*u
van het Kempisch heideland-
schap dat gekenmerkt werd door
eeD grote openheid. Nadien
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ziin grote delen van de heide
ontgonnen en zij n de hogere
deien ireplant met Grove Den.
Tussen 1890 en 1910 is het
grootst-o dee I van de grove-
dennenbcssen in De Plateaux
gekapt err gedeeltelijk herbe-
plant met een tweede generatie
Grove Den. Inmiddels zijn en-
ke1e percelen begroeid met een
derde generatie naaldhout n1.
Corsicaanse Den.
in de ondere naaldbossen is
nauwelijks een struiklaag aan-
wezig, De kruidlaag bestaat
voarrrarnelijk uit Bocht ige
Sme 1e err/of Fi j pestroot j e.
Het l:,eheer van de naaldbossen
is gerlcht op zel^f regulerende
boslevensgemeen=chappen die
bestaan uit lnheemse boom- en
struiksoorten welke ter plaat-
se thui-shoren. Uitheemse sclor-
ten als Fijnspar en Corsicaan-
se Den word.en dunningsgewl j s
verwij derd.

Loofbossen
De irr de lagere en tevens
vocht ige terreingedeelt.en ge-
legen loofbossen bestaan uit
boomsoorten aIs Ruwe Berk,
Zachte Berk, Zomereik en Es.
Het voorkomen van de Zwarte
Els is beperkt tot de meest
natte gedeelten. 1n de struik-
laag op de vochtige plaatsen
komen Vui lboom, Vogelkers,
Hondsroos en Grauwe Vl1g voor.
De stukj es loofbos op de hoge-
re gronden bestaan voorrrame-
lijk uit eiken en berken.

Eer4e
Tot het midden van de .zorl8e
eeuw bestond De Plateaux voor-
rramelijk uit heide. De heide
was van ecclnomische betekenis
voor het weiden van schapen en
voor de bijenhouderij, ze le-
verde bovendlen Pij pestrootj e
voor dakbedekkingen, heidetak-
ken voor bezg6;15 = en turf
vDor verwarming en het afbran-
den van boekweitvelden.

Nu i-s er in dit gebied nog on-
geveer'50 ha. heide over-. Ia
1,978 kreeg het 6eb1ed iancie-
1ii ke bekencihe j-ci doordat par-
ticulieren, welke he-' ter-reir.
gekocht hadden van Madame
Ogez, het vigerende best.em-
mingsplan ven de gemeeni:,e Ber-
gei j k negeeroen en 3E :.;.
helde omploegden, freesden er-L

bemestten, met de bedoelirrg ei-
sniJ mais te gaan telen , CS
gerechtelij k bevel werd ce
grond weer ingezaaid met.
he 1de .

In de droge heÍde bepaa It
PIJ pestroclt j e het aspekt. Daar
waar recentel 1j k gemaaid en
gebrand is komen Struikheide,
Scb.apezuri.ng en Fi lzegge voor.
In de laagte groelt naa=t
PiJ pestrootj e ook Dophe ide.
Andere voorkomende plantesoor-
ten zijri Lage Zegge, Blauwe
Zegge, Blezeknoppen, Knolrr-i=
en Stekelrus. ln het zuidelijk
deel van het gebled komen noE
enkele voedselarme vennetj e=
voor met Veenpluis, Snavei-zeg-
Be, Knolrus, €rr Vaterveenr[os.
Het beheer is gericht op be-
houd err zo mogelijk verder-e
ontwikkeling van de levensge-
meenschappen van droge heide,
natte heide, (hei)schraai
6rasland en de overgangen
daartussen, door middel varr
periodiek branden en maaien en
begrazing door paarden.

Qe Eqltelhgggen
Het vloeiweidecomplex de Pel-
terheggen l igt in het zu j-de-
l1Jk deel van het gebled en is
rond l-850 aangelegd. Hiertoe
werd de heide ontgonnen en het
terrein geëga11seerd. Daar-na
werden er bevloe 1 ïngsbedden
aangelegd met een dicht nel
van bovensloten, clnder'sloten,
zoeverr en verdeelwerken. Het
waterpeil van het Kempens ka-
naal 1-g hoger dan het bodem-
nlveau van de vloeiweiden,
zrsdat deze, .zoorheen arme en
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Flguur 2: De verschlllende terrelntypen 1n de Plateaux.

LECENDA:

il

ffi
ffi
EE
fl
m
H
r
ffi
E3
ru

= naaldbos

= loofbos

= geroengd bos

= herdeterrein (gedeeltelijk vergrast)

=iandbouwgrond

= kapvlakte

= vater

= inf ilt,rati egebi ed,/hooiland

= grasland

= opslag-"errein

= --al-ud & loop Afwaterlngskanaal/Bar*,eLskanaal

= vo etbalvel-dTï-l



zure, heidegronden geraakkelij k
bevloeid konden worden met
kalkrij k Maaswater. De be-
vloeide percelen werden gelei-
delij k verrij kt en er ver-
scheen een groot aantal, met
naflre kalkminnende, plantesoor-
ten.
De handel in hool was in de
tweede helft van de vorige en
het begirr varr deze eeuw om-
vangrijk en was een belangrlj-
ke vorm van werkgeleg'enheid.
Toen geleidellJk de vraag naar
hooi afrram, ging men in de
Pelterheggen begin jaren vijf-
t 19, over op popul ierenaan-
p1ant. Het bevloeiïngssysteem
werd vervangen door een inf il--
tratiesysteem waarbij het aan-
gevoerde water niet meer over
het rnaaiveld stroomde ruaar
langzaam in de bodem zakte.
Door Natuurmonumenten worden
de Pelterheggen weer gedeelte-
lijk a1s vloelweide beheerd;
hiertoe zTJn a1 een aantal
percelen populleren gekaot.
Hoewel veel van de vroegere
vloeÍweldenvegetatie verloren
is Begaan kunnen toch nog
typische soorten a1s Herfst-
tlj 1oos, Frans Raa16ras, Grote
Keverorchls,
Breedbladlg

Kraai look en
Handekenskruid

worden aangetroffen.

K1 olve4
Vanaf de PelterhegEen stroomt
het inmiddels gefiltreerde
water vla het Plateauxkanaal,
dat ais benedensloot voor de

Tabel 1: Data, tljden en
tiebezoeken aan

Felterheegen f r-rngeert, noord-
waarts richting Klotven. Mel--
behulp van dit water wordt he-u
Klotven kunstmat lg cp pei l
gehouden. Het water Cat het
Klotven bereikt is ondanks de
f i ltratie nag vri j ,.,oedselri j k
èn --T a i rrnr,r óór -.rni - -L -- 't L 6 (. v uul E= tL ,. y l- a:=,_ rre
flora ruei. veel- Gal-lgaan en
Kleine Var:erweegbree.

Bovenstaand.e geef t een j_ndruk
van de gevarieerdheid van het

'gebled dat oolr nog enke le
mooie singels, houtwallen en
lanen herbergt. De variati-e
in het gebied en de gr-inst i_ge
ligging leiden tot een inter-
e=sante vogel-stand. De recrea-
tiedruk is opvallend 1aag.

I/ERKVIJ ZE

De inventarisatle van de
F'lateaux omvatte de periode
tralf aprll- tot eind juni 1988.
I n deze periode werden 8
bezoeken afgeiegd, waarvan de
daï a i l c = i i n\rE,-ara=. zLlO ODgefiOmen ]-n
tabe I l- .

Voor een derge l- i j k groot ge-
bied (25La ha. ) dus een klein
aantal bezoeken met telkens
een laag aantal waarnemers.
Door de grootte van het gebied
was het tevens onmogelijk om
tijdens één be-oek het hele
getried goed te doorkruisen,
Sommige delen zij n daarom
onvoldoende gernventarlseerd
rsia +. i- ? rL Lr),

10 apr11
30 aprl1
14 mel
23 rue i
11 juni
LL j uni
22 J uni
25 juni

van 8.00 u.
van 5.30 u.
van 5.30 u.
van 5.30 u.
van 6.00 u.
van 9. 00 u.
van 2L.45 u.
van 20. OO tt.
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tot 1 1. OO u.
tot 9.00 u.
tot 8.00 u.
tot 9.00 u.
tot 9. ()0 u.
tot 11.00 u.
tot z-3. 15 u.
tot 23.30 u.

pe rSone rr
personen
perSoOrr
perEoon
lle rsonelr
ne r c, T't r-t nr -_ -**'_
persoon
Dëf -:Oh€ II

aantallen personerr bij de inventarlsa-
de Plateaux in 1988.

1.
Z.

ö,
4.
E

v̂
oa.

met 6
.iuc l, +
met I
rnet i
met ?
met 7

met L

met 3
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Figuur 3: De routes die ge-
volgd zíjn bij de inventarisa-
tie. Hoe vaker de route gelo-
pen is, des te d.ikker is ci"e

1iin. De kruisllngs gearceerde
gebieden ziln niet bezocht.

De methode dle we tijdens deze
irrventar isat l.e gebruikterr was
de zogenaamde terrltoriumkar-
ter i rrg. A1 1e waarneml ngen varr
vogels in het gebied die op
broeden wezerr, hebben we inge-
tekend op dagkaarten. Van deze
dagkaarten hebben we later
soortkaarten gemaakt. Daarna
hebberr we de gegevens 0p deze
soortkaarten geclusterd. Van
waarneruings(:lusters die du1d.e-
liik wezen op broedterritoria
werden de eindkaarten gemaakt.
Zíi geven dus een beeld van

het aantai territorla per
soort in dit gebled. De vogels
mclesten minimaal 2 of 3 maal
zingend of baltsenri binnen een
broedterritorium worden waar-
genomen, voordat ze verwerkt
werden oEl de e j- adkaarten.
"Vaarschijniijke" erl "mogeliJ-
ke" ter-ritoria zijn meestal
niet opgerlomen en laten ons
met een aantal twijfelgevallen
^^L!--dLll l-eÍ

Zeer algemene soorten zoals
Merel, RÍngmus, Fi.tis en Tj if -
tjaf zijn wegens tekort aan
mankracht en tijd niet uitge-
werkt 1n deze inventarisatie.
De waarnemers hadden zícln
vooral gericht op de bljzonde-
re er1 meer specif ieken soorten
van dit gebied"
Op de scortenkaartjes zijn de
zekere terrltoria aangegeven
rnet een zwart bo 1 1et j e , waar-
schijnl-ijke terrltorj-a rnet een
lralf zwart half wit boll-etje.
De l:o11et j es duiden geen
broed,plaatsen aan maar vertel-
len cns waar het zwaartepunt
1igt. van de waarnemingen bin-
nerr een territorium.
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LIJST VAN BROEDVOGELS

Bij de biJ zondere en

Grauwe Vliegenvanger
Staartmees
Matkop
Kui fmees
Zwarte Mees
Pimpe lmees
Koo I mees
Boornkru 1pe r
Vlelewaal
Vlaamse Gaal
Ekster
Kauw
Zwarte Kraai
Spreeuw
Rlngmus
Vlnk
Kneu
Gee lgors
Rietgors
(totaal 63 soorten)

OVERIGE VAARNEMINGEN

Roerd.omp
Blauwe Reiger
Vlntertal ing

" Slobeend
Rode Vouw
Bruine Kiekendief
Sperwer
Torenva lk
Scholekster
Vatersnip
Grutto
Kokmeeuw
Boerenzwa l.uw
Huiszwaluw
Nachtegaa I
Tapuit
Snor
Bonte Vliegenvanger
Groenl ing

2

spetlif leke soorten zl j n aan-
tailen territoria vermeld. BiJ
errkele soorterr. zijn gegevens
van vocrgaande jaren gebruikt,
hetgeen is aangegeven.
Voor soortkaartjes zie volgen-
l^Lrc Pc1ó _L ird b .

Vilde Eend
Havik
Buizerd
Boomvalk
Kwarte I
Fazant
Vaterhoen
Kievi t
\{u1p
Holenduif
Houtdul f
Torte ldui f
Koekoek
Steenui I
Ransui 1

Nachtzwaluw
Groene Specht
Zwarte Specht
Grote Bonte Specht
Boom]eeuwer ik
Veldleeuwerik
Boompieper
Graspieper
(ie 1e Kwikstaart
Vltte Kwlkstaart
Vi nterkon i ng
Heggemus
Roodborst
Blauwborst
Zwarte Roodstaart
tlekraagde Roodstaart
Roodborettapuit
Mere 1

Zangl ij ster
Gr ote Lij ster
Bosr ietzanger
Spot voge 1

Grasrnus
TulnÍ luiter
Zwartkop
Flulter
Tj iftJ af
Fit is
Gor-rdhaant j e

meer

1 / 1 
^èD 

\

)À?

moge 1 ij k
1 <L987 >

oJ

1 (1986)
a
1
À

1
-L

A

)1
2
L

l-

1
t
6

>)
1
2
4

10
LL

a>^
Ja+

4

J

1
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