
De VieÍvlek is een in Nederland algemcnc soon v.n
$ikta.ndc $atcrcn dic ook op de Platcarx nr ruinc

A.E. van

De Plateaux is hel Nedenandse deel van een
qrensoverschnjdend natuurgebied getegen in
da &abêntse Kenpen ten zuiden van Valkêns-
waard. Het gebied ligt op de averyang van
drcge zandgrand haat het vochtige beekctat van
de Donnet in heÍ aangrcnzendê BebE. Daol
deze vanalie kont er oen lange list van veetal
zeldzame libellensoanen wor.

I(orte karakteristick

Dê Platealx, met een oppeÍvlakie van ruim
330 hectare, is aangekocht en wordt beheerd
doof NatuuÍmonumenten. OveÍ de Begische
grcns loopt het gebied naadloos over in hel175
hectare tellende Hageven, dat woÍdt beheerd
doof hei Belgische NaluuÍeseÍvaten VZW
Het Hageven bêstaat uit het lage deel van het
Dommeldal en kenmerkt zich dooÍ vochlige
heide, uilgebÍeide moêÍassên, vennen, een
seÍie kunstmatigê vis en êínfibieênvijveÍs en
de Dommel zelí. De Plateaux beslaal voorai
uit hoge, vlakke ên relaliefdroge zandgÍonden
(vandaar de naam). Verder beslaat het gebied
uit droge heideterrernen en veel GÍove den-
nenbos dat oorcpronkêlijk aangepant is als
stuthoul vooÍ de LimbuÍgsê mijnbouw In het
Nederlandse deelbevindên zich echler ook dê
enige authenlieke Nederlandse vo-"iwêidên,

De Plateaux

de Pellerheqgen- Deze weÍden in het begin
van de negentiende eeuw aangelegd voor
qraspÍoductie voor de paaÍden vàn hÊl NedeÊ
landse leger en de Anh^/eípse paardentram,
Bêvloeiing mei kalk jk À,4aaswateren verÍijking
met lóssgrond hebben ef tot een bijzondeÍê
planiengroei geleid met onder anderc Hedst-
tijloos, Grotê KeveÍorchis en Echte seulel,
bloeÍr. Rond 'S30 gng een gÍoot dêel van
dê vloeiweiden op de schop oÍn plaats te
Íraker voo popuheÍenbos (luci'eÍinduslÍie).
maaÍ een dee var de kènè en ên vloêiweiden
is Íecentê ijk heísteld. Builen de vloeiweiden
wordt een groot deelvan het gebied begraasd
doo.lJsardsÊ oony s en Ga loway urde'en.

Welke libellensoortcn, \\,aaÍ cn

De tabel gee'i èar welKe ibêllênsoorlen e
op de Plateaux ziln waargenomen sinds 1990.
Te ziên is dai er op de Plateaux nogal wal
TeldTame soole'] voo'lorer. De reesl b!
zondeÍÊ soorten, zwerveíen dêa geaten. zijn
Tangpantserjuffer en Tengere paniseÍjuffeÍ,
Bêekoêveribê, Bandheidelibel en KeÍnpense
hedeibel Al deze lrbeler zilr echte zorÍeÊ
soortên, waardooÍ auguslus waarschijnlijk de
meesl inleressanle tijd is vooÍ het zoeken naaÍ
ibellen.
Bandheidelibel en en Beekoeverlibellen zitien
gedurende hun vliegtijd, zeker in de open
lerreinen zoals dê drogê l.eidevlàkten, lêlleíl.jk
ove€l langs de paden, ook als eÍ geen waÍeÍ
i,r de direcie orrgeving is. Beêkoêvêílibêllên
zijn dêarnaasl op zonnige plekken met veel
vegetatie bij strornend wateÍ te vinden- Een
gfoie kans op een ontmoeting met Bandheide-
libellen bestaat vooral langs hêt pad dat vanaf
de oarkeeíplàats bij de we_kschuJÍ langs de
voêwêrdên oopr. I angs het haraa lje dal de
vloeiweiden scheidt van dit pad, ziiten ze vaak
te zonnên in dê vegelatie. Bandheidelibellen
hebben een lage, vlindeÍachtige vlucht en zijn
ais ze vliegen vaah moeili k le zier. Bovên hêl
lanaêltje viegen ve'de. 'aal Weidebeekjul
ferc en Blauwe breedscheenj!ffers.
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Vanaf de wêÍkschuur van Naluur-
rnonumenten gezien ligt iêts voorbij
de vloeiwêiden naar links een grole,
door runderen beg13asdê heidevtak-
le. In dit ged€€liê, dat via een ktap-
hêkje te bêÍeiken is, bevindên zich
een áanlal kleine poelljes en stukj€s
naite heldêvlak langs hetpad. Deze
plekken bieden een veÍhoogde kans
op het waarnêmen van Kempensê
heidelibollen, een andere sp€ciati-
teil ván het gebied. De Kempense
heidelibel wordt echler nooit in grote
aanlallen gezien. Op dagên met
goed weer zijn maximaal twintig
exempláren waaQ€nomen. Dê poel-
tjes langs h€t pad zïn eveneens
erg geschiK voor pants€Íjuffer. De
Tangpantserjuffer €n Tenger€ panl-
serjuffeÍ komên geen van beide in
grote aanlallen in het gebied voor.
Voor b€ide soorlsn getdt dát je een be€ge
geluk moel h€bbên omdát ze tussên de qrct€
aantallen Gewone paniseduffers eíg sn6loveí
het hooíd gezien word€n.

wlrBcnomcn v)onen lib.llcn nr t990 in dc pra.

tcaur mel en in<licatie vàn láhijkheid.
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Dc in Nederlínd zel<lza e Bcekoeverribct is àlSorecn op de ph.
te,u l lier ecn tu.nncrj(.

Op pad op de Plateaux

De fiêtsÍnogelajkheden op de Ptatêaux zijn nogál
beperkt. Peden zijn onvehaÍd of bedekt m6t
sleenslag. Wandehogetijkhedên zijn er 6óler
genoeg. De meêste pad€n zijn voor voetgan-
geÍs loegankelik, ook zond$ tidmaálschap
van de V€reniging Natuurmonumenten. Bord-
,es g€ven aan waar men niel mag komen,
Bij de parke€rplaats bij de weÍkschuur van
Natuurmonumênten langS de N69 beginnên
diverse wandelíoutes en zin wandetkaartjes
van het gêbied lê kntqen. Daar slaan ook
infomátiepanolên over het gebied.
Vanaf d€ parkeeÍplaats bii de wêÍkschulr
loopt een pad vÍÍwet dirêct tangs de pêtteF
heggên. Langs dit pad woden's zomêrc
rêgelmatig Bandheidetitt€tlen gezi€n. Ook bij
de P€lterhegg€n staen informetiepanelon, met
(natuuohistorisóe informetie. De vtoeiw€iden
ztn niet toegankêlijk zonde. togstemming.
Natuurmonumênten oÍganiseert wel meedere
Ker€n per laar excursjes voor haar leden;
bij die gelegenheden is het betredên van ds
vloelweiden we/ mogetijk. Over het atgemêên
geldl echtêr dat de soorten die er rond vliegen
ook langs de pedên van het gebied te vind€n
zrtn.
Vanaf de weÍkschuur voêÍt een ender pad naar
het meer noordelÍke d€êl van dê plaleaux,
Oit dêel wordt voorat gekenm€íkt door droge
nêuJur, meaÍ er stromen een aantal ondiêpe
kanaaltjes met zeer heldeíwaleí en zandêrioê
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De Brndheidelibelis één vàn de meest opvJlende libcllen vd Nederland en kont \rd voor ot de
l,lateaux. Hi.r ccr nrannetie.

bodem dooÍheen. Dêze kanaa tjes worden op
de meeT open trajecten bewoond door grote
aantal en Wêidebeekjuffers.
Het gecombineeÍde gebied Plateaux - Hage-
ven heêft een klein bezoekerscenÍum, hel
Nat!ur EducaiiefCentrum DeWulp. Dit bezoe-
keÍscentÍum, geopend op zateÍdag ên zondag
van 14.00 tot 16.30 u!Í, is in België gelegen,
aan de kant van Neerpelt. Hier is informalie
oveÍ het gebied ie krigen. Ook is er een wis-
selende expositie van foto's die in hel gebied
gemaakt zín. BÍ De Wulp beginnen diverce
wandelÍoutes, waaronder hel NatuuÍleeÍpad,
een korte route langs een aanial inleÍêssante
stukjes nalte natuur. Hei NatuurleeÍpad voêrt
onder andere ovêÍ een vonderpad doof êen
moerasje waar Gevlekte glanslibellen zljn waaF
genornen ên waar, êan de rand, grote aanlal,
len Beekoeverlibellen kunnên zitten. De routes
die bij Dê Wulp beginnen open meer door
het lage, vochiigef dee van het Dommeldal
dan dê routês die bijde werkschuur starten en
volgen in sommige gevallên de Dommel zell
Langs de Dornmêl staan, evenals bij enkee
poelen, vogelkijkhuttef .

Hoc l(om ik er?

Het makkelijkst is de Plaleaux le bereiken per
auto. Vanaí de 467, aíslag Waalre, volgt u
de N69 door Valkenswaard en veÍdeÍ naar
het zuiden. Bijna tien kilometer len zuiden
van Valkenswaard bevindt zich aan dê Íech-
terkant van de weg een BP benzineslation.
Hier tegenover siaat een werkschuur van
Naluurmonumenten. Bij deze schuur is ruime
parkeergelegenheid. Vanaí de paÍkeerplaats is
hei helê gebied gemakkelijk te bewandeen.
De beÍeikbaarheid mei hei openbaar vervoer
is lastiger. Het dichtslbÍzinde Ns-slation is
Eindhoven CS en sircekbussen (vanaf dit
slation) komen niet dichteÍbij dan Bergeijk
en Valkenswaard. In de genoemde plaaisen
kunnen welÍetsên gehuurd worden.

AttorE tui nar Heijàat
rott\grn\ 1/

2801NM Cotula
ding.ttti6@ct ,pe.nnl

BrnJtv or ó t2002t


