
Sinds het najaar van 2006 zijn in het Natuurmonumenten-

terrein de Plateaux natuurherstelwerken in uitvoering. De werken

zijn onderdeel van een veel groter grensoverschrijdend project.

Het betreft een samenwerking met het Vlaamse Natuurpunt,

die het Hageven beheert dat samen met de Plateaux één

natuurgebied vormt. De werkzaamheden richten zich vooral op

het herstellen van een voormalige landbouwenclave en herstel

van heide en vennen. Momenteel zijn de grootste en voor-

naamste werken uitgevoerd en de eerste resultaten zichtbaar.

Ondanks dat de oppervlakte van beide natuurgebieden samen
niet veel groter is dan ca 600 ha herbergt het gebied wel veel
verschillende biotopen. Het gebied is voornamelijk op de west-
flank van het Dommeldal gelegen waarbij de Dommel zelf in het
Vlaamse Hageven ligt (fig. 1). De Plateaux wordt daardoor vooral
gekenmerkt door droog en schraal (inzijgings)gebied met voor-
namelijk heide en bos (voormalig productie). Het Hageven ken-
merkt zich door juist een nattere en voedselrijkere situatie met
beekbegeleidende moerassen en natte heide. Daarnaast bevat de
Plateaux nog een buitenbeentje in de vorm van vloeiweiden de
Pelterheggen (van der Ploeg, 2007). Deze vloeiweiden genieten
al langere tijd een landelijke bekendheid door de hoge cultuur-
historische- en natuurwaarden. Zowel de Plateaux als het
Hageven zijn Natura2000 gebieden (resp. Habitatrichtlijn
en Habitat- en Vogelrichtlijn). Plateaux/Hageven is
ca 20 km ten zuiden van Eindhoven gelegen.

Aanleiding voor het project
Bij de verwerving (1982) van de Plateaux werd
de aanwezige landbouwenclave van ca 30 ha
mee verkregen (foto 1). De grond was regu-
lier verpacht. In de loop van decennia zijn er
wel enkele pachters vertrokken, maar nog
altijd bleef 12 ha over met intensieve land-
bouw waarvoor o.a. forse ontwatering nodig
was. De invloed hiervan liet zich ook gelden
buiten de enclave met een forse verdroging van
natte heide en vennen tot gevolg. Ook is er op de
Plateaux in het verleden veel schade aangericht aan de
heide en de toen nog aanwezige vennen; door begreppeling van
de vennen (midden 19e eeuw) en door het illegaal omploegen
van grote stukken heide (1978). Uiteindelijk, maar helaas te laat,
werd op last van de burgemeester het illegaal ploegen stilgelegd.
Dit vormde overigens wel de aanleiding voor de verwerving.
Ook de vloeiweiden waren aan een grondige opknapbeurt toe.
Vooral de vele kunstwerken (stuwtjes en aquaductjes) nodig voor
de waterverdeling waren vrijwel allemaal vervallen.
Aan Vlaamse zijde is in het verleden ook veel schade toegebracht
aan de heide en vennen door landbouwactiviteiten. Tevens is er

een grote behoefte aan een versterking van het zeer waardevolle
moerasgebied met onder anderen Roerdomp (Botaurus stellaris)
en Woudaapje (Ixobrychus minutus).
Net als elders spelen naast deze bedreigingen ook de ver-thema’s
op Plateaux/ Hageven een belangrijke rol. Bepalend daarbij zijn
de verdroging (landbouwenclave!) en de vermesting/verzuring.

Het project
Op basis van een luchtfoto uit 1936 is door ecohydrologisch
adviesbureau Bell-Hullenaar een projectplan getekend (fig. 1). De
luchtfoto is genomen ca 10 jaar vóór de ontginning van de land-
bouwenclave en ruim vóór de illegale ploegwerkzaamheden. Op
deze foto was nog goed te zien dat er ter plekke van de landbouw-
grond een mozaïek was van vennen, natte heide, droge heide en

stuifzand. Voor een deel werden de laagten gevoed met
(kalkrijk) restwater dat afkomstig was van de vloei-

weiden. Hoewel er niet heel veel historische gege-
vens zijn, bleek dat het ging om zwak gebuffer-
de vennen, vooral waar invloed was van rest-
water, en zure vennen. Van vennen die ten
oosten net buiten de enclave liggen in België
zijn wel oude floragegevens bekend (1949);
Galigaan (Cladium mariscus), Waterlobelia
(Lobelia dortmanna), Oeverkruid (Littorella
uniflora) en Vetblad (Pinguicula vulgaris).

Hoewel het nu nog zeer waardevolle vennen
zijn, zijn deze soorten verdwenen en is het milieu

hier zuurder geworden.
Op de landbouwenclave zijn op de historisch juiste plaat-

sen de vennen en ruggen weer aangelegd. Hiervoor is eerst de
P-beschikbaarheid volgens Olsen bepaald. Hieruit bleek dat de
ontgraving een diepte moest hebben van 45 cm (10 cm onder
de bouwvoor). Daarna is het profiel aangebracht en konden de
vennen zich weer met (grond) water vullen (foto 2).
Een ander onderdeel was het herstel van vennen en heide die zich
op de grens bevinden. De vennen hier waren vrijwel allemaal niet
meer watervoerend. Herstel van de venbodem bleek geen optie
waardoor ook hier is gekozen voor het graven van de vennen op
de historische plaats tot op het grondwaterniveau. Om de vennen
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Foto 1. Voormalige landbouwenclave in
september 2007; op de achtergrond wordt de
laatste maïs geoogst (voor positie zie fig. 1).
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heen is geplagd, zodat ook de oeverzones de kans krijgen zich te
herstellen.
Bij alle herstelmaatregelen speelt het grondwater dus een belang-
rijke rol. Dit grondwater wordt beïnvloed door de vloeiweiden die
bevloeid worden met Maaswater. Het kalkrijke water heeft invloed
in het gehele gebied. De verwachting is dan ook dat dit grond-
water voor een zekere buffering in de vennen zal gaan zorgen.
Voor een aantal vennen in de voormalige landbouwenclave is het
mogelijk om, net als vroeger, eventueel restwater in te laten om
een buffering te laten plaatsvinden.
Een ander belangrijk deelproject is de restauratie van de vloeiwei-
den. Deze uit 1850 stammende vloeiweiden (aangelegd voor hooi-
productie voor m.n. de cavalerie in Antwerpen) met hoge botani-
sche waarde zijn in verval geraakt. De vele kunstwerken waren
vrijwel allemaal vervallen waarmee een duurzaam beheer van de
weiden onder druk kwam te staan. Ook was er een wens om de
oppervlakte te bevloeien land uit te breiden om zodoende de
kwetsbaarheid van zeldzame soorten te verlagen, zoals Herfsttij-
loos (Colchicum autumnale) en Brede orchis (Dactylorhiza majalis
subsp. majalis) (en in de aanvoerkanaaltjes de Gewone bronlibel
(Cordulegaster boltonii) en Bandheidelibel (Sympetrum pedemonta-
num)). Nu zijn de stuwtjes vervangen of opnieuw geplaatst naar
historisch voorbeeld maar met moderne materialen. Ook de
oppervlakte te bevloeien hooiland is met ca 4 ha toegenomen
door verwijdering van opslag en populieren.
Het gehele LIFE-project is begroot op € 5,8 miljoen. Het Neder-
landse deel is begroot op € 2,7 miljoen. Ca 50% wordt gefinan-
cierd met LIFE-subsidie en het overige is grotendeels opgebracht
met OBN/EGM gelden.

Eerste successen
Nu het project, op een paar kleinere zaken na, is uitgevoerd kun-
nen we de eerste successen (na één groeiseizoen) al noteren; in
vennen op de enclave zien we Stijve moerasweegbree (Echinodo-
rus ranunculoides) en Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicau-
lis). Op de geplagde stukken zien we Geelgroene zegge (Carex
oederi subsp. oedocarpa), Moerashertshooi (Hypericum elodes) en
Kleine zonnedauw (Drosera intermedia). Op de vloeiweiden kwa-
men onder de enorme opslag van Gewone vlier (Sambucus nigra)

Fig. 1. Plandetaillering van de herinrichting
van de landbouwenclave op basis van een
hoogtekaart (de verschillend gekleurde
gebieden) (bron: Bell Hullenaar, Ecohydro-
logisch Adviesbureau). Pijlen in blauw
geven de stroomrichting van restwater aan
van de vloeiweiden die net ten westen van
de kaart liggen. Blauw omrand zijn de maxi-
male venpeilen en overstromingsdrempels.
De rode pijlen geven de stroomrichting aan
van gebiedseigen water van het ene ven
naar het andere (bij hoog water).

Foto 2. Deel van de voormalige landbouwenclave
na herstel in augustus 2008 met herstelde vennen
en ruggen (voor positie zie fig. 1).

nog vele honderden Herfsttijlozen te voorschijn en enkele exem-
plaren van de Gulden sleutelbloem (Primula veris). Na het verwij-
deren van de 12 ha bosopslag op de heide (ook onderdeel van het
project) is het aantal broedparen van de Nachtzwaluw (Caprimul-
gus europaeus) flink toegenomen van maximaal 2 naar 6. Ook zijn
de aantallen van o.a. Liggende vleugeltjesbloem (Polygala serpylli-
folia) en Stekelbrem (Genista anglica) fors toegenomen.
En niet op de laatste plaats is met behulp van verschillende com-
municatiemiddelen ook gewerkt aan de bekendheid van natuur-
herstel, Natura 2000 en het belang van natuur in het algemeen,
hiervoor zijn onder andere twee tentoonstellingen ingericht.

Literatuur
Ploeg, N. van der, 2007. De Pelterheggen, vloeiweiden van de Plateaux.
De Levende Natuur 108 (3): 132-134.

Ing. M.J.S. Hendrix
Vereniging Natuurmonumenten
Barrier 15a
5571 TV Bergeijk
m.hendrix@natuurmonumenten.nl

positie en
kijkrichting

foto 1
positie en
kijkrichting
foto 2

Hageven

NL grens B
Dommel

Plateaux

0 250 m N


