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De Plateaux, Dommeldal en Hageven
We maken een mooie, afwisselende wandeling in het grensgebied van het Nederlandse
Brabant en het Belgische Limburg. Natuurmonumenten en Natuurpunt werken samen
aan een grensoverschrijdend natuurgebied van statuur. En dat lukt aardig. De route start
bij een parkeerplaats in de bossen van De Plateaux en komt al snel langs de
cultuurhistorisch interessante vloeiweiden, ook wel Pelterheggen. De graslanden worden
bevloeid met kalkrijk water uit kanaaltjes waardoor hier unieke flora voorkomt. We lopen
de open heidevlakte op en komen bij de eerste grenspaal in het gebied Hageven. Op het
grenspad passeren we diverse vennen. En dan volgt misschien wel het mooiste deel van
de route door de Dommelvallei. De rivier mag weer kronkelen en dat doet ze naar
hartelust. We steken de Dommel diverse keren over, maar de hangbrug is wel een hele
fraaie. Onderweg komen we langs uitkijkpunten over het rivierdal en de achterliggende
uitgestrekte vijvers. Bij bezoekerscentrum De Wulp is het goed pauzeren. Kijk van
tevoren wanneer het centrum open is en probeer je wandeling daar op af te stemmen. Op
het tweede deel van de tocht lopen we door het Vlaamse cultuurlandschap aan de rand
van Neerpelt, met als topper een kersenbomenlaan. Over smalle paadjes door kleine
bosjes, een doorsteek tussen de velden en langs brede bomenlanen keren we terug naar
De Plateaux. Oud landbouwgebied is omgetoverd tot vennengebied, waar grote grazers
het gebied open moeten houden. Als slotakkoord wacht ons nog een fraaie wandeling
over slingerpaden door het bos en langs kanaaltjes.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats tussen twee informatiepanelen door een lange onverharde
bosweg inlopen. Verderop wordt het een karrenspoor langs de bosrand. Op een splitsing
op de grens rechtdoor karrenspoor vervolgen langs de Pelterheggen aan je linkerhand.
Paden naar rechts negeren. Je passeert een hoge brug. Even daarna ga je linksaf door
een voetgangerssluis en je volgt een breed pad langs de bosrand met aan je rechterhand
open veld. Je loopt in de richting van een bankje en op de splitsing bij dat bankje buig je
met het pad mee naar rechts over de open vlakte. Je passeert verderop nog een bankje
aan je rechterhand.
2. Bij grenspaal 185 verder rechtdoor langs een bordje van Natuurpunt. Dit brede pad
langs vennetjes aan je rechterhand blijven volgen. Een zanderig heuveltje over en bij een
draadhek met aan je linkerhand een ven ga je rechtsaf. Je volgt een smaller paadje langs
het draadhek aan je linkerhand. Een houten bruggetje over en een vlonderpad volgen.
Dan via een langere hangbrug over de Dommel heen. Na de brug met het pad mee naar
rechts. Nog een stukje vlonderpad. Daarna ga je door een voetgangerssluis heen en je
vervolgt het pad naar rechts. Dit pad blijven volgen tot je uitkomt bij een volgende
voetgangerssluis. Hier doorheen en op het brede halverharde pad rechtsaf. Je komt uit bij
een asfaltweggetje.
3. Hier ga je rechtsaf langs een bord van Natuurpunt. Je passeert een bord 'verboden
voor alle verkeer' en je vervolgt het ruïneuze asfaltweggetje. Even voor een stenen brug
over de Dommel ga je linksaf, onverhard paadje langs infobord over de Dommel. Je
passeert aan je linkerhand een uitkijktoren, met uitzicht over het Dommeldal en de
Gemeentevijver. Dit pad langs de Dommel aan je rechterhand blijven volgen. Je passeert
nog een keer een uitkijkplateau. Daarna bij een paal met veel markeringen ga je rechts
via een brug de Dommel over en rechtdoor, breder halfverhard pad.
4. Op een driesprong met aan je rechterhand een vogelkijkhut bij de Provincievijver
linksaf richting bezoekerscentrum. Je passeert diverse vijvers aan je linkerhand. Je
passeert bankjes aan je linkerhand en daarna hou je op een splitsing links aan over een
pad met honingraten. Bij de markeringen schuin naar links meebuigen. Je gaat een
houten bruggetje over en je vervolgt het honingratenpad. Dan heb je de Dommel aan je
linkerhand. Meebuigen naar rechts. Het honingratenpad volgen tot je uitkomt bij een
asfaltweggetje. Hier rechtsaf en even daarna op de driesprong linksaf naar
bezoekerscentrum De Wulp.
5. Na een bezoek aan De Wulp weer rechtsaf terug en op de driesprong rechtsaf. Nu
met het asfalt meebuigen naar rechts in de richting van de brug. Brug over en het asfalt
volgen. Je passeert een wit-rood paaltje en je vervolgt het asfalt met een bocht naar
rechts. Met de weg meebuigen naar links. Op een driesprong rechtsaf en direct weer
links. Je neemt de eerste onverharde kersenbomenlaan linksaf tussen houten palen door.
Aan het eind op asfalt linksaf en direct rechtsaf, Buizerdstraat. Aan het eind van de weg
schuin rechts oversteken, een onverhard bospaadje in. Op driesprong rechtsaf en direct
daarna linksaf. Op kruising met een breder pad ga je rechtdoor, een smaller paadje in de
bosrand. Met het pad meebuigen naar rechts en daar een smal paadje naar links
negeren. Op een driesprong met de bocht mee naar links langs de bosrand met open
veld aan je rechterhand. Op een schuine viersprong rechtdoor opnieuw langs een open
veld. Aan het eind van het open veld nog even rechtdoor. Je gaat een bruggetje over.

6. Na het bruggetje linksaf over een smal asfaltweggetje langs de bosrand. Je neemt het
eerste onverharde grassige pad naar rechts tussen de velden in de richting van een
bosrand. Een pad naar links negeren. Aan de rand van het veld op een driesprong
rechtdoor en al snel daarna meebuigen naar rechts, een brede bomenlaan. Je neemt nu
de eerste brede bomenlaan linksaf. Bij een asfaltweggetje linksaf. Via een stenen brug de
Dommel over en bij diverse hekken en infobord een veerooster over of via een klaphekje
de brede onverharde Borkelbrugdijk volgen. Een pad naar links tussen houten paaltjes
door negeren en verder rechtdoor. Je passeert een grenspaal en je loopt het bos in.
7. Kort daarna bij een verkeersbord linksaf langs een houten afsluitboom, een pad langs
de bosrand. Voor een veerooster en klaphekje bij uitkijkpunt ga je rechtsaf langs een
bordje van Natuurmonumenten. Daarna eerst een stukje vlonderpad. Verderop weer het
onverharde pad volgen tot vlak voor een rustgebied. Hier ga je linksaf, een smaller
bospaadje. Op de kruising met een breder bospad ga je rechtdoor. Met het pad
meebuigen naar rechts langs een open vlakte aan je linkerhand. Je passeert een bankje
aan je rechterhand en je vervolgt het pad het bos in. Verderop het pad met een bocht
naar links blijven volgen. Je komt uit op een breder bospad. Hier ga je even naar links en
direct schuin naar rechts. Je loopt dan over een meer open gedeelte.
8. Bij een bomenrij en paaltje met markeringen meedraaien naar links. Aan je
rechterhand een kanaaltje. Bij het infopaneeltje het pad met een flauwe bocht naar links
volgen. Op een driesprong rechts aanhouden. Dit pad tot het eind volgen. Aan het eind
rechtsaf door een klaphekje en kort daarna linksaf, een breed pad. Dit pad uitlopen tot het
eind. Daar ga je rechtsaf langs 'brandweer 1', halfverhard pad. Je passeert een houten
slagboom en je bent weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeerplaats
Parkeerplaats Het Plateaux, Barrier 15, 5571 TV Bergeijk.
Openbaar vervoer
Deze route is niet bereikbaar met openbaar vervoer.
Lengte van de wandeling
12 km
Horeca onderweg
Bezoekerscentrum De Wulp, http://www.natuurpuntneerpelt.be/
Percentage verhard-onverhard
15%-85%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-plateaux-hageven/17686/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

