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Het landschap van het Hageven
Het Hageven is een natuurgebied in de gemeenten
Pelt (Neerpelt) en Lommel, langs de landsgrens.
De naam komt van een heideven in Neerpelt, dat
omgeven is met hagen of houtwallen.

Dit is in feite een contradictie, want een heideven
is nooit door hagen afgeboord, maar de naam
Hageven is redelijk recent, en alleszins pas van na
de aanleg van de vloeiweiden in die buurt, dus van
na 1850.
Het Hageven vormt in combinatie met de
“Plateaux” een internationaal natuurgebied,
beheerd door Natuurpunt , samen met de
vereniging Natuurmonumenten van Nederland.
Het is een mozaïek van heide, vennen, bossen en
moerassen, stuifduinen, visvijvers, vloeiweiden en
hooilanden, waar de dommelrivier zich een weg
baant door een prachtig gevarieerd landschap.
Er is een grote variatie in biotopen, er is ook een
grote variatie in ph (zuurtegraad) van de diverse
waters. De biotopen variëren van uiterst nat (veen,
vennen en moerassen) tot uiterst droog
(stuifduinen en droge hei), en ook van voedselrijk
(vloeiweides en rietmoerassen) tot voedselarm
(hei)
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Geschiedenis van het Hageven
Hoe is het reservaat ontstaan?
Ten westen van de Dommel, tot aan de grens
met Nederland was er nog een heidegebied dat
nooit was ontgonnen, in eigendom van de
gemeente Neerpelt. Deze 48 hectaren werden in
1961 voor
30 jaar verhuurd aan BNVR (Belgische natuur- en
vogelreservaten).
Gaston Claessen, Pierre Geunes en Hubert
Lehaen waren bij de “founding fathers”.

Toen in 1972 in de kern van het gebied een stuk
grond te koop kwam met daarop het jagershuisje
ging Hubert Lehaen naar de openbare verkoop
door de notaris en hij kocht dit perceel voor de
natuurvereniging. Er was maar 1 probleem: hij
had geen geld…. De oplossing was simpel en
geniaal: hij sprak al zijn werkmakkers en elke
peltenaar die hij van ver of nabij kende aan voor
steun. In ruil werden zij dan eigenaar van 1
vierkante meter van het gebied, en ze kregen
hiervan een attest. In een mum van tijd was de
restfinanciering rond. Nu nog krijgen we
bezoekers die op zoek zijn naar hun vierkante
meter.

Gaston Claessen

Hubert Lehaen

40 frank voor
1 m² grond

Geschiedenis van het Hageven
Hoe is het reservaat ontstaan?
De natuurvereniging kocht sindsdien nog meer
dan honderd hectare aan, in en rond het
Hageven.
Vanaf 1974 kocht de provincie Limburg ook
gronden aan, 150 hectaren in totaal, en deze zijn
ook toegewezen aan de natuurvereniging.
Zo is het Hageven nu meer dan 250 hectaren
natuur aan de Belgische kant.
In 1982 kon de Nederlandse vereniging
Natuurmonumenten het gebied “de Plateaux”
aankopen. Dit zijn hoger gelegen gronden boven
de dommelvallei, met heide en ook veel
dennenbossen, meer dan 300 hectaren groot.
Hageven-Plateaux is nu dus, grensoverschrijdend
meer dan 600 hectare natuur.

Hubert Lehaen
Pierre Geunes
Hubert
Lehaen

Pierre
Geunes

Beheerwerkgroep BNVR Neerpelt

Geschiedenis van het Hageven
Historiek van het landschap:
Bij een heidelandschap kan men stellen
dat een heide steeds het gevolg is van
menselijk ingrijpen in de natuur. Anders
zou het hier een oerbos zijn. De heideeconomie die in de streek gedurende
vele eeuwen werd bedreven veranderde
de natuurlijke omgeving in een
halfnatuurlijk landschap.
De omgeving van het Hageven werd rond
1850 grondig aangepakt door
ontginningspogingen: bevloeiing en
bebossing.
Reeds 60 jaar is het Hageven nu een
natuurreservaat. Omdat we nu bepaalde
natuurwaarden willen behouden blijven
nog steeds continu menselijke ingrepen
noodzakelijk, dit is nu dus natuurbeheer.

Geschiedenis van het Hageven
Een grensgebied door de eeuwen heen!
Wat zeker bijdraagt aan de boeiende
geschiedenis van het Hageven is het feit dat dit
al vele honderden jaren een grensgebied is.

En dan gaan we terug in de tijd tot 1366 en het
graafschap Loon! De grenzen tussen de
gemeenten Neerpelt, Lommel, Bergeijk, Borkel
en Schaft situeerden zich ergens in het huidige
reservaat. Maar die grenzen waren niet altijd
nauwkeurig afgebakend. Er waren dan ook veel
grensbetwistingen. Deze zijn dikwijls in ’t lang en
breed te lezen in oude teksten.
In 1548 werd de grens tussen Brabant en Pelt
duidelijk vastgelegd. Het eerste grensteken “
eenen stenen pael in eenen put waar inne
geworpen 14 keijen tot kennis en lijckteken is op
de kaart van Vandermaelen (1845) aangeduid als
Graef van Loon pael, en het tweede grensteken,
eveneens een stenen paal als “tombe de prince
de Liège”. Welnu, deze twee maken nog steeds
deel uit van ons “grensmeubilair” en ze staan er
nog in al hun glorie. (wel even zoeken).
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Geschiedenis van het Hageven
Dit grensmeubilair bestaat verder uit de
gietijzeren grenspalen die in 1843 zijn geplaatst
tussen onze twee landen. Nummer 184 langs de
Borkelse dijk is een replica, de originele is
gestolen. Nummer 185 staat midden op de heide
en markeert de grens tussen de 2 landen, maar
ook die tussen 4 gemeenten. Hier komen zowel
Neerpelt en Lommel als Valkenswaard en
Bergeijk aan hun eind. Deze paal wordt versierd
door het Belgisch symbool (l’ union fait la force)
en door de Nederlandse leeuw (je maintiendrai)
Nummer 186 staat langs de drukke baan HasseltEindhoven.
Langs de Bergeijksen dijk vinden we nog een
arduinen grenspaal van 1843 (pierre tailléé), met
ernaast een monumentale grenseik.
Daarenboven vinden we langs de grens ook nog
de Limiet of Scheidgraaf, een heuse gegraven
“scheidgracht” die het geheel wel erg gevarieerd
en boeiend maakt.

Grenseik

Graaf van Loon steen

Gietijzeren paal

Geschiedenis van het Hageven
Hageven-Plateaux: een Europees natuurgebied
Hageven-Plateaux heeft als natuurgebied de hoogste
bescherming. Het behoort tot de natura 2000
gebieden, dit is een netwerk van beschermde natuur in
alle landen van de Europese unie. Hiermee wil men in
Europa de biodiversiteit (de soortenrijkdom) behouden
en herstellen. Soorten worden beschermd, maar ook
hun habitat (leefgebied). De Europese commissie
draagt financieel bij via subsidies , zoals het Life Fonds.
Van 2006 tot 2012 was er een Life Project, waarbij met
Europese steun heide, vennen en duinen werden
hersteld.

Hageven-Plateaux Natuurbeheer
De openheid van de natte en droge
heidegebieden dient behouden te blijven, alsook
de schrale graslanden en de moerassen en
rietvelden langs de dommel. Dit om enkele
zeldzame en europees bedreigde soorten te
redden, zoals de roerdomp, tapuit, bruine
kiekendief , heideblauwtje en gentiaanblauwtje,
moerasspinner, amazonemier en veenorchis.
De keuze is gemaakt om dit grensoverschrijdend
natuurgebied als open heidegebied te
behouden, met behoud van de open
moerasgebieden en geleidelijke overgang van de
dennenbossen met grove den en Corsicaanse
dennen naar een gemengd loofbos, met nog
dennen, maar wel veel meer eiken, berken en
elzen.

Deze keuze brengt zeer veel werk met zich mee,
dat niet alleen door vrijwilligers kan opgebracht
worden. De verbossing van onze open heide gaat
immers in een sneltreinvaart, met dennen en
berken vooral.

Hageven-Plateaux Natuurbeheer
Gelukkig hebben wij bondgenoten in dit werk,
met de hulp van een 45 tal Galloway runderen,
die ook mee de heide open houden. Daarnaast is
ook nog een professionele inzet nodig van
mensen en machines. Heidebeheer vergt continu
inzet en arbeid.
Er is gekozen voor het Gallowayrund omdat dit
koeienras weinig zorgen vereist. Ze kunnen,
dankzij hun dikke vacht, gemakkelijk het ganse
jaar buiten leven. Ze hoeven op de heide in de
winter niet te worden gevoed, de heidestruiken
zelf bevatten in deze periode nog genoeg
voedsel. Ze zijn ook zeer zachtaardig en ze zijn
nooit agressief naar mensen toe (ooit wel naar
honden!) Ze hebben ook geen lange scherpe
horens zoals de Schotse Hooglanders, die niet zo
geschikt zijn in gebieden met veel wandelaars.

Gallowayrunderen

Er is ook een tiental jaren beroep gedaan op
IJslandse paarden voor de begrazing. Deze zijn er
nu niet meer, maar sinds dit jaar hebben we 2
Konikspaarden, een oud Pools paardenras, die
begrazing doen.

Natuurmonumenten zet sinds enkele jaren ook
weer een schapenkudde in.

Konikspaarden

Het natuurgebied “Hageven-Plateaux”
Biodiversiteit (Soortenrijkdom)
De vogels zijn de echte ambassadeurs van het Hageven.
Er broeden meer dan 70 soorten, zoals de havik en
boomvalk, de boomleeuwerik en veldleeuwerik, de
blauwborst, nachtzwaluw en houtsnip.
In de winterperiode zien we dan weer klapekster,
blauwe kiekendief, kleine en wilde zwanen als “special
guest”
De vele soorten water zorgen voor een grote variatie
aan libellen. 40 soorten zijn hier thuis.
Maar de dagvlinder gentiaanblauwtje is misschien wel
het pronkstuk. Door zijn bijzondere levenswijze,
afhankelijk van andere levensvormen, is het één van de
ernstig bedreigde soorten die er voorkomen.
Ik beperk me nu tot 9 soorten: 3 vogels, 2 libellen,
2 planten, 1 vlinder en 1 koe.
We vatten mee de koe, maar niet bij de horens want
Galloway koeien hebben geen horens.
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Gallowayrund
De naam komt van het graafschap Galloway in
Schotland, daar zijn ze uitgeselecteerd. Ze zijn
zeer goed aangepast aan het leven buiten, en
ze vragen weinig zorg. Ze kalveren zonder
hulp en moeten niet worden gemolken. Ze
eten grassen, bramen, takken en twijgen.

Het natuurgebied “Hageven-Plateaux”
Wulp - (Numenius arquata)
De Wulp behoort tot de familie strandlopers.
Tot 57 cm groot is hij de grootste Europese
steltloper. Hij eet insecten, wormen, slakken,
schelpdieren en kreeftjes. Hij doorzoekt
ondiep water en boort met zijn snavel in de
bodem. Hij nestelt op de grond in een
gegraven kuiltje.

Het natuurgebied “Hageven-Plateaux”
Roerdomp - (Botaurus stellaris)
De roerdomp of roosdomp, zoals men hem
hier noemt is een bruine reiger die leeft in
onze rietvelden. Vanaf maart tot juni laat het
mannetje zijn typische roep horen: oemp,
oemp, oemp. Roerdompen zijn polygaam, 1
mannetje kan tot 5 vrouwtjes hebben.
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Kerkuil - (Tyto alba)
De kerkuil jaagt ’s nachts door geruisloos kort
boven de grond te vliegen, speurend naar
muizen, ratten, vleermuizen en kleine vogels.
Hij bouwt zijn nest in kerktorens, schuren en
andere gebouwen. Hij is zeer honkvast en
heeft normaal 2 broedsels per jaar van 4 tot 6
eieren.
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Zonnedauw - (Drosera)
Zonnedauw lokt, vangt en verteert insecten
door een glinsterende substantie die aan de
tentakeltjes hangt. In Vlaanderen zijn er 2
soorten zonnedauw, de kleine en de ronde. Ze
groeien op natte, voedselarme, zure plaatsen.
Om in die arme milieus aan voldoende
voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat te
geraken vangen ze insecten.

Het natuurgebied “Hageven-Plateaux”
Gagel - (Myrica gale)
Gagel is een aromatisch geurende struik. Ze
bloeit in april en mei. De struik was vroeger
een medicinale plant. In de middeleeuwen
zeer belangrijk als gruut of post om bier te
brouwen en langer te kunnen bewaren. Gagel
is een struik van de natte heide. Momenteel
wordt gagel weer gebruikt voor enkele
speciaalbieren zoals de gageleer.
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Kempense heidelibel - (Sympetrum
depressiusculum)
Kempense heidelibel staat op de Europese
rode lijst als bedreigde soort. Ze is mooi
oranje met zwarte poten. Ze leven in vochtige
graslanden. In België enkel nog in de kempen.
De grootste populatie komt voor in het
Hageven.
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Gewone bronlibel - (Cordulegaster
boltonii)
De gewone bronlibel is een grote krachtige
vlieger, zwart-geel, bij beschaduwde
bronbeken in bos. Als je er één ziet is het
meestal een patrouillerend mannetje die
rustig boven de beek vliegt.
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Gentiaanblauwtje - (Maculinea alcon)
Het vrouwtje van het gentiaanblauwtje zet
haar eitjes af op de bloemknoppen van de
klokjesgentiaan. Na 10 dagen kruipt de rups
uit het ei, en ze eet zich een weg naar het
binnenste van de bloem. Daar eet de rups van
de bloem. Na enkele vervellingen kruipt de
larve naar buiten. De rupsen verspreiden een
geur (feromonen) die de bossteekmier of de
moerassteekmier zeer heerlijk vinden. De
rups heeft de geur van hun Koningin! De rups
van de vlinder gelijkt ook als twee druppels
water op de mierenlarves van deze
myrmicasoorten! Hé, wat doen onze kindjes
hier? Vlug terug naar het veilige nest! Het
verdere leven van de rups van de vlinder is in
het mierennest, waar ze eten van
miereneitjes en mierenlarven, in juni
verpoppen, en in juli van het volgende jaar
het nest verlaten als vlinder.

Gentiaan blauwtje

Klokjes gentiaan

Eitjes tellen

Hageven-Plateaux Bezoekerscentrum
In 1997 werd het natuureducatief centrum
Hageven- De Wulp gebouwd, met Europese
steun, als gezamenlijk project van natuurpunt
en natuurmonumenten, met ook volledige
ondersteuning door de gemeente Neerpelt en
de provincie Limburg.
Om deze steun te kunnen ontvangen is de
vereniging zonder winstgevend doel (vzw) “De
Wulp” opgericht.
Het aanbieden van meer kwaliteitsvolle
natuur aan alle mensen van goede wil,
natuureducatie voor jongeren, bijscholing
voor geïnteresseerden, het kadert perfect in
het motto van Natuurpunt: meer en betere
natuur voor allen.
Het bezoekerscentrum wil U binnen meer
tonen, zodat je buiten veel meer kan zien en
genieten, en zo zijn er weer meer mensen blij.
Naast educatie en horeca wensen wij van
onze tuin ook meer een belevingstuin te
maken, met reeds enkele projecten die klaar
zijn, zoals 3 wilgenhutten, een meditatienest
en een buitenklasje.

Vooral veel dank aan onze
onvermoeibare vrijwilligers.

