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Herfstgobelijn

De Herfst blaast op den horen,

en ’t wierookt in het hout;

de vruchten gloren.

De stilten weven gobelijnen

van gouddraad over ’t woud,

met reeën, die verbaasd verschijnen

uit varens en frambozenhout,

en sierlijk weer verdwijnen (….)

Uit ons geheugen ploppen soms onverwachts verre herinneringen

naar boven. Zo ook deze acht versregels. Heb ik ze ooit op school

geleerd? Of vaak herlezen in een poëziebundel uit mijn vaders

bibliotheek? Die herinnering lijkt gewist. Ook wie de auteur was

moest ik even opzoeken: Felix Timmermans.

Maar hoe hij de herfst oproept is me wel bijgebleven. Alle zin-

tuigen zet hij op scherp: luister, een jachthoorn die echoot in de

bossen (al is het in onze verbeelding); ruik de aangename geur van

warme, vochtige aarde; kijk hoe het fruit glimt in al zijn kleurtinten

en proef hun smaak al in je mond… De stilte weeft wandtapijten

van gouden herfstdraden waarin we taferelen zien met schichtige,

elegante reeën.

De lezer is hier de wan-

delaar die traag stapt

en niet uitgekeken

raakt. In de verzen die

volgen op dit fragment

bekruipt hem tegelijk

de weemoed om die

vergankelijke schoon-

heid. Het najaar gaat

straks over in de

winter.

Rita Plattau

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!

In memoriam

Op 10 september 2018 overleed Jos Lieben-Wintgens, of zoals ze graag genoemd werd Jolie

Lieben. Veel van onze leden zullen zich haar nog wel herinneren. Ze woonde jarenlang met haar

man Luu beneden in Schoppem, het meest westelijke pand. Daar onderhield ze een grote

kruidentuin waar ze als herboriste eindeloos uit kon putten voor haar kruidenpreparaten. Als

actief lid van de Milieugroep Voeren, voorloper van Heem en Natuur Voeren, konden we

meermaals rekenen op haar vrolijke inbreng. Luu was een aantal jaren voorzitter van de

Heemkring Voeren e.o., de andere voorloper van Heem en Natuur Voeren. Toen het allemaal

een beetje veel werd hebben ze hun geliefde Voeren vaarwel moeten zeggen en gingen ze

terug naar Maastricht. Nu denken we terug aan de warme vriendschap. We wensen de familie

veel sterkte. (JB)
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Ook bomen hebben niet het eeuwige leven. De nagel-

boom in ’s-Gravenvoeren, in 2015 nog genomineerd voor

de titel ‘Europese boom van het jaar’, is compleet inge-

stort: wat er nog overbleef van de kruin is afgebroken. De

boom, een paardenkastanje, is nu dus helemaal ten dode

opgeschreven. In d’r Koeënwoof 37 (2016) maakte Willy

Duijsens een stand van zaken op. Hij vertelde toen ook dat

hij een stek van de boom had genomen om desgewenst

voor een genetisch iden-

tieke opvolger te zorgen.

De nu ter ziele gegane

boom was waarschijnlijk

ook al niet de eerste ‘na-

gelboom’. Een paarden-

kastanje wordt immers

zelden ouder dan een

goede tweehonderd jaar.

Het gebruik om een na-

gel in een boom te slaan

om verlost te worden

van tandpijn, is waar-

schijnlijk een stuk ouder.

Maar zelfs als niemand

nog gelooft dat het

helpt: een nieuwe nagel-

boom moet er zeker

komen.

Rik Palmans

Het einde van de nagelboom

Foto Nico Meens

Rob Roosen en Guy Ernon, allebei lid van H&N en ook van

de Stichting Kruisen en Kapellen, zorgden dat de Denis-

kapel (het Denisekruske), boven Kinkenberg in ’s-Graven-

voeren, er een stuk frisser bij staat. De kapel dateert van

omstreeks 1820. Ze werd indertijd gebouwd door de toen-

malige burgemeester Denis. (Waarschijnlijk was hij op het

ogenblik dat hij de kapel liet bouwen geen burgemeester

meer. Wegens een ernstige misstap – maar wat dat inhield

is niet meer geweten – moest hij

aftreden. Wellicht heeft ook de bouw

van deze kapel met die misstap te

maken. Het zou de moeite lonen om

te kijken wat we daaromtrent nog

kunnen vinden in de archieven.)

Rob heeft het metselwerk, waarvan

diverse delen aan het afbrokkelen of

loskomen waren, bijgewerkt en daar-

na helemaal wit geverfd. Hij verving

ook het oude kruis door een bijzonder

mooi gietijzeren exemplaar.

Werklieden van de gemeente hebben

daarna de trappen naar de kapel op-

nieuw aangelegd met boordstenen die

beschikbaar kwamen door de weg-

werkzaamheden die op dit ogenblik

plaatsvinden in ’s-Gravenvoeren. Ze

plaatsten ook een rustbank tegen de zijwand van de kapel.

Maak bij gelegenheid zeker eens gebruik van die bank! De

kapel staat namelijk op het hoogste punt van ’s-Graven-

voeren en je hebt van op die plek een schitterend uitzicht

over de wijde omgeving.

Rik Palmans

Opknapbeurt voor Deniskapel

Foto Rob Roosen
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Natuurpunt (NP) heeft 43 ha aangekocht rond het kasteel

van Altenbroek. Voor de aankoop kreeg de vereniging een

subsidie van de Europese commissie, in het kader van LIFE

Pays Mosan. NP zoekt nog middelen om de financiering

van de aankoop rond te krijgen. Zo zal via de plantenver-

koop (*) van november ook geld ingezameld worden voor

het project. Dankzij de aankoop sluit het natuurreservaat

Altenbroek (dat intussen 200 ha groot is) voortaan aan op

het Nederlandse natuurgebied de Noorbeemden, dat be-

heerd wordt door Natuurmonumenten. Hierdoor ontstaat

een robuust natuurgebied, over de grens heen.

De Noor, een zijbeek van de Voer, doorsnijdt het gebied.

Aan de westzijde liggen een steile beboste helling en een

grasland. Aan de andere kant liggen weilanden, die tot nu

toe door Waguy-runderen

werden begraasd. Op de grens

met Nederland bestaat het

terrein uit beemden en elzen-

broek. Ook een deel van het

kasteelpark wordt eigendom

van NP.

De komende jaren gaat NP de

natuurwaarde van het gebied

verhogen. De graslanden zul-

len gemaaid worden zodat

soorten van heischrale gras-

landen en kalkgraslanden er

vooruitgang boeken. In de

beboste delen is een groot

aantal sparren aan het afster-

ven door een schimmelziekte.

Daar kan ook kalkgrasland in

de plaats komen. In de

negentiende eeuw was het

gebied rond Altenbroek

vermaard voor zijn wilde

orchideeën. We hopen

dat die op termijn weer

zullen verschijnen.

Samen met de gemeente

Voeren, de toeristische

dienst en de nieuwe

eigenaar van het kasteel

gaat NP de toegankelijk-

heid van het gebied op-

timaliseren via nieuwe

wandel- en fietspaden,

zodat iedereen van de

natuur kan komen

genieten.

Rik Palmans

(*) Ook in Voeren organiseren

we dit jaar weer een verkoop-

actie van inheemse struiken en

bomen. Als iedereen zijn tuin

natuurvriendelijk zou inrichten,

krijgen we er een enorme oppervlakte aan natuurgebied

bij. Een natuurvriendelijke tuin haalt ook heel wat CO2 uit

de lucht. Zo help je mee om in je eigen tuin de biodiversi-

teit te verhogen en draag je een klein steentje bij om de

klimaatopwarming af te remmen.

Via http://www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop

kun je je bestelling plaatsen. Liselotte Bollen zorgt er dan

voor dat je op 17 november in Moelingen je plantgoed

kunt afhalen.

Natuurreservaat Altenbroek 43 ha groter

Een kanonskogel

van de Schans?

Bert Stassen uit ’s-Gravenvoeren

leverde een aanwinst voor het archief

van Heem en Natuur Voeren. Hij was al

langer in het bezit van een kanonskogel

die hij had gevonden op een veld van

Gilla Theunissen in de buurt van het

Laankveld in Moelingen. Indertijd, zo

rond 1985, liet hij dit exemplaar zien

aan Jaak Nijssen en die vermoedde dat

die kogel wel eens te maken kon

hebben met een of ander beleg van de

Schans. Die ligt ongeveer op een

afstand van twee kilometer, in

kogelvlucht. Bedankt Bert!

Jos Buysen
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De droge, warme zomer bracht ook heel wat

problemen met zich mee. Een ervan was een

uitbraak van houw bij de Galloway-runderen

die rondlopen in Altenbroek. Houw is een

oogontsteking die wordt veroorzaakt door

een bacterie,Moraxella bovis. Ze wordt over-

gebracht door vliegen – vooral de herfstvlieg,

Musca autumnalis – die zich voeden met het

traanvocht van de runderen. Vooral jonge

dieren zijn er gevoelig voor. Door de droogte

van de laatste maanden zijn er dit jaar uitzon-

derlijk veel gevallen gemeld van deze ziekte,

en bereikte ze ook vroeger een hoogtepunt.

Een wandelaarster merkte dat een kalfje een

uitpuilend en ontstoken oog had en verwittig-

de ons. Nadien stelden we vast dat er nog

andere dieren waren besmet en werd beslist die allemaal

(en bij kalfjes ook de moeder) weg te halen. In de vrije

natuur is het immers onmogelijk de dieren te behandelen.

Als je er op tijd bij bent is het mogelijk het oog met anti-

biotica te genezen. Anders bestaat de kans dat het dier

blind wordt aan het aangetaste oog. Het blijkt dat dergelij-

ke dieren, omdat ze maar een beperkt zicht hebben, daar-

na een veel schichtiger gedrag kunnen vertonen, waardoor

ze moeilijker zijn in te zetten in het beheer van natuur-

gebieden.

Het voorval toont ook aan hoe belangrijk de betrokken-

heid van bezoekers is. Als je dus iets abnormaals ziet tij-

dens een wandeling door het natuurreservaat mag je ons

altijd verwittigen: altenbroek@natuurpunt.be.

Rik Palmans

Op https://www.facebook.com/NatuurpuntVoeren/ kun je

volgen wat er allemaal gebeurt in het reservaat.

Houw

Foto Illis Schrauwen

Hazelmuis had het ook moeilijk

Ook andere dieren hadden het moeilijk. Goedele Ver-

beyen, die al jaren de hazelmuizenpopulaties in de

Voerstreek van nabij volgt zegt op de website van

Natuurpunt: ‘Hazelmuisjongen in Voeren groeiden dit

jaar veel trager dan andere jaren, waarschijnlijk als

gevolg van minder melkproductie bij de moeder in

deze droge periode. De voortplanting begon ook een

paar weken later dan normaal, door voedselgebrek in

het voorjaar. Bovendien kregen de slaapmuizen af te

rekenen met veel meer teken. Waar voldoende struc-

tuurrijke vegetatie en een gevarieerd voedselaanbod

was, bleken de gevolgen beter mee te vallen. Zo werd

op 10 juni ten westen van het spoorviaduct, waar pas

in 2017 voor het eerst hazelmuizen aangetroffen wer-

den, een wijfje met vier jongen gevonden die op het

punt stonden gespeend te worden, het eerste bewijs

van voortplanting daar.’

Zomerwaarnemingen

Enkele leden lieten ons, al dan niet met een foto, weten

wat ze de afgelopen zomer aan speciale dieren en planten

hadden gezien. Zo kregen we van Jean-Pierre Rutten en

Julien Geelen een foto opgestuurd (op volgende pagina)

van Spaanse vlag, Euplagia quadripunctaria. Het is een

opvallende nachtvlinder die echter ook vaak overdag

rondvliegt. De laatste jaren wordt hij steeds vaker waarge-

nomen in meer noordelijk gelegen regio’s, dus ook in Bel-

gië en Nederland. In rusttoestand zijn zijn vleugels geel-

zwart, maar als hij opvliegt zijn ook de felrood gekleurde

achtervleugels te zien. Hij zou dus beter ‘Belgische vlag’

heten.

Raf Nulens zag op het afgegraven perceel in Altenbroek,

waar ook de bijenorchis dit jaar bloeide, ook enkele merk-

waardige vlinders, zoals het staartblauwtje, Cupido argia-

des (foto hiernaast), en het klaverblauwtje, Polyommatus

semiargus.
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Het was weer een leerrijke en gezellige cursus bij onze ker-

senboompjes. Op zaterdag 25 augustus kwam een vijftien-

tal deelnemers samen in de boomgaard van Altenbroek.

Daar wijdde Jos van de Nationale BoomgaardenStichting

ons met een humoristische kwinkslag in in het vak van

fruitsnoeiers. De vormsnoei bij jonge kerselaars is van

groot belang om later een welgevormde, sterke, gezon-

de en productieve boom te krijgen. Het snoeien van

jonge hoogstamfruitbomen, de eerste jaren na aan-

plant, is erg belangrijk. Dan wordt immers de basisstruc-

tuur van de boom gevormd. De wijze waarop nu wordt

gesnoeid, is bepalend voor het verloop van het leven

van de boom. Zo een praktische cursus op terrein geeft

meer inzicht en vertrouwen dan zelfstudie uit boeken of

op het web.

Wie zin heeft om meer te leren over het snoeien van

allerlei fruitsoorten (zowel theorie als praktijk), kan nog

aansluiten bij de overige lessen van de reeks georgani-

seerd door het Regionaal Landschap Haspengouw en

Voeren (22/11, 24/11 en 01/12). Meer informatie vind

je hier: http://www.rlh.be/nieuws/archief/2018.

We kunnen voorts ook nog hulp gebruiken om de opge-

dane kennis in praktijk om te zetten! De 32 boompjes

die we in 2014 geplant hebben met de Provinciale Basis-

school Voeren, hebben allemaal nog vormsnoei nodig.

Samen snoeien is gezellig en leerrijk! En wie helpt, mag

uiteraard ook kersen komen smullen in de zomer!

Aanmelden kan via altenbroek@natuurpunt.be.

Liselotte Bollen

Snoeicursus in Altenbroek

Elza Vandenabeele stelde vast dat de straat waar zij

woont, Veurserveld, dit jaar één blauwe boulevard was

door het massaal bloeien van wilde chicorei, Cichorium

intybus. Omdat witloof een cultivar is van deze soort, was

ze echter niet zeker of het wel echt om de wilde variëteit

ging; heel vaak zijn het verwilderde planten, afkomstig van

een akker in de buurt. Om zeker te zijn groef zoon Koen

enkele exemplaren uit. Die bleken dunne wortels te heb-

ben en dat is het kenmerk dat de wilde van de verwilderde

exemplaren onderscheidt.
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Onze eerste zomeravondwandeling, op 18 juli, had als

thema de weilanden van natuurreservaat Altenbroek, in

de vallei van de Noor. We leerden er hoe Natuurpunt door

een gericht beheer deze voormalige landbouwgronden wil

omvormen tot soortenrijke graslanden. Het basisprincipe

is eenvoudig: maak de grond armer om de vegetatie rijker

te maken.

Op sommige plaatsen gebeurt (of gebeurde) dat door het

afschrapen van de voedselrijke bovenlaag. De meeste per-

celen worden op dit ogenblik ‘uitgemijnd’. In het kort

komt het erop neer dat er extra nitraten gestrooid wor-

den, waardoor de aanwezige vegetatie sterker gaat groei-

en en zo meer fosfaten opneemt. Als je dat enkele jaren

volhoudt en behalve de nitraten verder niet bemest, ver-

schraalt de bodem sneller dan met alleen maaien en rui-

men. Deze methode is nog in ontwikkeling. Voordeel ten

opzichte van het klassieke maaien, afvoeren en nabewei-

den is de tijdwinst, ten opzichte van het verwijderen van

de voedselrijke toplaag dat er minder of geen verstoring

van het aanwezige bodemleven plaatsheeft en dat het

minder kost.

De verrassing voor de beheerders van Altenbroek was

eerder dit jaar het verschijnen van enkele orchideeënsoor-

ten in de afgegraven percelen. Daarnaast groeien er nu

ook soorten als wilde marjolein, rode klaver, klavervreter,

grote tijm, duifkruid en kleine pimpernel. De bijenorchis-

sen waren al uitgebloeid (zie foto), maar nu konden we

zien hoe stof-fijn en licht het zaad van een orchidee wel is.

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de nu gevestigde

planten afkomstig zijn van de flanken van de Sint-Pieters-

berg, die we in de verte konden zien liggen.

In de groep kwamen ook andere interessante verhalen

naar boven. Zo vertelde George Gubbels – naar aanleiding

van het verhaal over het belang van schapenmest vóór de

uitvinding van kunstmest – hoe toen ook de modder uit de

poel die indertijd bij Hoogcruts (tussen Slenaken en Noor-

beek) lag, verkocht werd om als mest op de akkers

gebruikt te worden. Die poel lag een beetje lager dan de

wegen die op het kruispunt uitkomen en slibde elk jaar

voor een stuk dicht. Wat nu afval zou zijn was toen een

waardevol product!

Op een aangename zomeravond in augustus verzamelden

zo’n twintig nieuwsgierigen, benieuwd wat Heem en Na-

tuur Voeren te tonen heeft op de wandeling van kasteel

Obsinnich naar station Homburg. Eerst wat informatie

over het kasteel, de verbouwingen, de Hertog van Bra-

bant, ridderfamilies de Rhode en van Eynatten en de von

Fürstenbergs die twee burgemeesters aan Remersdaal

leverden. Onderweg aandacht voor het spoor. Natuurlijk

de bekende lijn die we in heel Voeren tegenkomen: via-

ducten en de tunnel van Remersdaal. Maar ook nog de

resten van lijn 38 uit eind negentiende eeuw, waar nu een

prachtige wandel- en fietspiste uit gemaakt is. We pas-

seerden bij Boender het monument voor korporaal Geury,

de eerste Belgische gesneuvelde van de Tweede Wereld-

oorlog. Daar in de buurt zagen we ook de plek waar met

Kerst 1944 de Belgische piloot Maurice Renard crashte. En

na de excursie vorige maand naar het natuurreservaat

Altenbroek, zagen we nu een vergelijkbaar gebeuren

onder leiding van Natagora, de Waalse tegenhanger van

Natuurpunt. Vlakbij Homburg hebben ze een natuurreser-

vaat ingericht, onder andere met geldelijke steun van de

Nederlandse Postcodeloterij en de Stichting Ark. Dat is de

stichting die op onze jaarvergadering dit voorjaar uitvoerig

hun bedoelingen met het Gulpdal wat betreft waterbe-

heersing heeft toegelicht. Over de von Fürstenbergs

gesproken: In de bossen vinden we een oude reinsteen

met de inscrpitie “TvF”. Dat moeten de intialen van

Théodore von Fürstenberg (1772-1828) zijn, dus is die

steen zeker 200 jaar oud. Volgens de kaarten van het NGI

(Nationaal Geografisch Instituut, www.ngi.be) zijn er nog

meer in de buurt en we vonden er ook nog één, vlak in de

buurt van een schouwtje op de tunnel van Remersdaal.

Meteen op een punt met een mooi zicht over het station

van Montzen tot aan het plateau van de Hoge Venen en

de Schaesberg bij Homburg met het bekende kruis erop, in

1979 geplaatst door de Jonkheid van Homburg (JRC). Bij

het stationnetje van Homburg zagen we het traag vorde-

rende restauratiewerk van enkele oude wagons, waar ze

een museumpje van hopen te maken.

Voor de derde wandeling, op 3 september en met slechts

acht deelnemers, namen we vanuit Sint-Pieters-Voeren de

veldweg in de richting van het Alsbos. Ooit was die geas-

falteerd – een initiatief van arrondissementscomissaris

Peeters in de jaren ’70 – maar het landbouwverkeer heeft

na al die jaren het meeste daarvan weer vernield.

Avondwandelingen 2018

Foto Johan de Jong
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In een haagbeuk die als

grensmarkering fungeert

op de hoek van het bos is

een ijzeren kruis hele-

maal in de stam ver-

groeid. Er staat ook een

nestkast voor een steen-

uil in deze boom en je

hebt van daaruit een

prachtig vergezicht tot

Maastricht en bij helder

zelfs tot de terrils van

Genk.

Tot in de tweede helft

van de achttiende eeuw

vormden het Alsbos en

het Stroevenbos, aan de

andere kant van de Voer-

vallei, een geheel. Voor-

aleer de Vlaamse Ge-

meenschap dit bos

opkocht, was het toen-

malige bos gerooid en werd er mais geteeld, maar door de

silex in de ondergrond was dit geen groot succes. Nu

wordt het beheerd door het Agentschap Natuur en Bos

(ANB).

Het huidige Alsbos is een jong bos, dertig tot veertig jaar

oud. Een gedeelte is aangeplant, met onder meer tamme

kastanje, eik en es. Het andere gedeelte is een spontaan

ontstaan bos, heel dicht met veel ondergroei en dood

hout, dat laatste vooral van wilgen die afsterven door

gebrek aan licht. De sterkere soorten – op dit ogenblik

vooral berk – nemen dan de overhand.

Jos Buysen, Johan de Jong, Danielle Lhomme, Rik Palmans

Agenda

De nieuwe Koeënwoof, meer dan zeventig pagina’s dik, is drukklaar! We stellen ons

jaarboek voor op zondag 25 november 2018, om 10:30 uur, in het Veltmanshuis

(paviljoen), Kwinten 3 in Sint-Martens-Voeren. Leden van H&N kunnen hun exem-

plaar dan al komen afhalen.

Er komen al ook weer meerderewerkwinkels aan: samenkomsten waar iedereen

vrijuit mag komen vertellen over diverse onderwerpen – zolang ze maar te maken

hebben met heemkunde, geschiedenis of natuur van de Voerstreek. Waar en wan-

neer een en ander plaatsvindt ligt nog niet helemaal vast. Je kunt, van zo vlug we

dat weten, de data vinden op onze website. Leden die hun e-mailadres aan ons heb-

ben opgegeven, krijgen via die weg ook nog een uitnodiging.Wist je trouwens dat je

de activiteiten van H&N ook kunt volgen via Facebook: heemennatuurvoeren?

Onze IVN-vrienden van over de grens vroegen ons om enige ruchtbaarheid te geven

aan een cursus (7 lesavonden en 7

excursies) die ze in Wijlre organiseren

over het herkennen van vogels. Ook

hierover meer info op onze website.

Streekproducten op de

parochiefeesten in Teuven

Honing, geitenkaas, appels en hun sap,

voerdrupke, woudmeester-pastilles en

braomele bölkes, Teuvenaer en Ricks bier,

ijs, wijn, slakken.... het was er allemaal te

vinden, te proeven en te kopen. Met

gezellige livemuziek en dans was het een

geslaagde streekproductenmarkt,

georganiseerd in samenwerking met de

Gemeente Voeren en de Milieuraad. (JB) Foto Nico Meens
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Op 28 juni 2018 kwam Jan Hartmann in Gronsveld vertel-

len over zijn studie van het landschap sinds het jaar 1000.

Vanaf dan is er een duidelijke band met het heden: de dor-

pen in het Maasdal bestonden toen en tot 1950 bleef het

toen ontstane landschap grotendeels bestaan.

Vanaf de negentiende eeuw werd het landschap met be-

hulp van kaarten nauwkeurig in beeld gebracht. Van die

oudste (kadaster)kaarten vertrok Hartmann om er vroege-

re ontwikkelingen aan toe te voegen. Hij gebruikt daarvoor

computergeografie. De kadasterkaart (in Nederland 1870)

vormt de basis. Daarover heen legt hij scans van oudere

kaarten waarop ‘koppelpunten’ zijn aangeduid. De compu-

ter past dan de oude (onnauwkeurige) kaarten aan. Die

gegevens verder verfijnen aan de hand van registers in

oude archieven is een enorm puzzelwerk. Hartmann ziet

daar een taak in voor heemkringen.

Als de oude kaarten eenmaal zijn aangepast is het ook mo-

gelijk ze drie-dimensioneel te projecteren. Het resultaat

kun je op een pc bekijken; het eigenlijke rekenwerk

gebeurt op servers die via het internet met je eigen com-

puter zijn verbonden.

De oudste kernen (Eijsden, Breust, Gronsveld) liggen in de

dalen en vanuit die dorpen werd het plateau ontgonnen.

De oude gemeentegrenzen (van vóór de fusies) ontston-

den uit die ontginningen. Dat verklaart waarom ze vaak

breed zijn in het Maasdal en op het plateau in een punt

eindigen.

Breust bijvoorbeeld wordt een eerste keer vermeld in 857,

bij de stichting van het klooster Saint-Martin in Luik door

keizer Otto II. Hartmann slaagde erin de percelen aan te

duiden die in het toenmalige Breust al ontgonnen waren,

en welke erbij kwamen door de schenking aan het kloos-

ter. Breusterbos (Bruisterbos) werd op zijn beurt gesticht

en ontgonnen vanuit Breust maar ook vanuit Eijsden, dus

van twee kanten tegelijk. Daardoor ontstond een nieuwe

woonkern die onder twee verschillende

besturen viel.

In de dertiende eeuw waren de stich-

tingen van de Cisterciënsers, met hun

investeringen in mankracht, belangrijk.

Die kloosterorde was gespecialiseerd in

het vruchtbaar maken van ‘woeste

gronden’. In onze streek betekende dat

meestal het ontginnen van bossen. De

abdij van Val-Dieu heeft op die manier

grote oppervlakten ten zuiden van

’s-Gravenvoeren omgezet in akkerland.

(We mogen niet vergeten dat vóór

1870, toen het invoeren van graan uit

Amerika tot een landbouwcrisis leidde,

er veel meer akkers dan weilanden wa-

ren. De omslag in de eerste helft van de

vorige eeuw, waarbij akkerbouw ver-

minderde en door vee- en fruitteelt

werd vervangen, had grote gevolgen voor het landschap.)

De abdij van Hocht (waaruit ook Val-Dieu ontstond) had

bezittingen in het Maasdal, bijvoorbeeld een ‘uithof’ aan

wat nu het Withuis is, op de grens tussen Eijsden en Moe-

lingen.

Vanuit ’s-Gravenvoeren ontstonden Mheer en Noorbeek

als nieuwe nederzettingen. In de Voerstreek is de (versnip-

perde) percelering gebleven zoals ze vroeger was; door de

taalperikelen durfde de overheid er niet aan ruilverkavel-

ing te doen zoals in Nederlands Zuid-Limburg, waar de

verkaveling voor grotere percelen heeft gezorgd. Dat pro-

ces heeft bij ons niet plaatsgevonden en het landschap is

daardoor beter bewaard gebleven. Wat toentertijd een

nadeel was, wordt nu als positief ervaren.

Hartmann ging ook even dieper in op die kleine percelen.

Die vinden hun oorsprong in het erfrecht: in onze streken

erfden alle kinderen even veel; elders was het mogelijk dat

de oudste zoon alles erfde en zijn broers en zussen uit-

kocht. Stukken grond dienden bovendien vaak als onder-

pand bij een lening en dan was hun kleine oppervlakte een

voordeel omdat ze het lenen van relatief kleine bedragen

mogelijk maakten.

Uit archieven weten we dat bewoning omsloten was door

hagen uit dood materiaal, met ‘valders’ (= een houten

hek) aan de wegen. Die omheiningen hebben bestaan

zolang het drieslagstelsel (waarbij na twee oogstjaren op

een akker die een jaar lang braak bleef liggen) in voege

was.

De laatste jaren heeft in de waarneming van het landschap

als erfgoed een belangrijke verandering plaatsgevonden,

waarbij afzonderlijke eenheden, zoals gebouwen, meer als

een ‘ensemble’ gezien worden met het landschap. Voor

het nemen van beschermingsmaatregelen is kennis van de

ontwikkelingsgeschiedenis van het landschap dus onont-

beerlijk.

Elza Vandenabeele, Ferdinand Mertens, Rik Palmans

Onze dorpen in een middeleeuws landschap

Het plateau van Snauwenberg, tussen ’s-Gravenvoeren en

Mheer.
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Onder leiding van de Nederlandse architecten Laugs wer-

den vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw in het buurt-

schap Veurs bijna alle oude vakwerkhuizen gerenoveerd,

wat in veel gevallen betekende gedemonteerd – dat kan

met vakwerk – en heropgebouwd. De verbouwingen wer-

den door Laugs c.s. grondig aangepakt, met veel gevoel

voor de historie, de ecologie en vakmanschap. Een gewel-

dige prestatie. Laugs c.s. heeft daarmee een trend gezet

die nu door jonge architecten wordt voortgezet en bouw-

kundig gerealiseerd wordt door, in het bijzonder Francis

Haccourt. Recent zijn er ook goed doordachte verbindin-

gen van oud en modern ontstaan. De historiserende

nieuwbouw komt nog voor, maar – gelukkig – beperkt.

In het archief van Jaak Nijssen bevindt zich voor Veurs een

documentatie per woning, meestal met afbeeldingen, van

de oude situatie. Bij het bestuderen van dit dossier werd ik

niet bevangen door nostalgische verlangens naar die ‘oude

tijd’. Maar op de foto’s kun je niet alles zien. Zo was er

waarschijnlijk een sterkere gemeenschapsband in het

oude Veurs en waren de bewoners met elkaar betrokken.

Dat is nu anders.

Want met de bouwkundige veranderingen ontstond er

ook een vorm van wat in de stadsontwikkeling gentrifica-

tion genoemd wordt: de veranderingen leidden tot een

vertrek van bestaande bewoners en hun plaats wordt

ingenomen door nieuwe eigenaren die in staat zijn de

kosten van de verandering te betalen. De sociaal-econo-

mische karakteristiek van de bevolkingssamenstelling

verandert. In Veurs deed zich dit proces voor. De woning-

markt werd in die jaren beïnvloed

door de prijsverschillen tussen onroe-

rend goed in België en Nederland.

Voor Nederlanders waren de bestaan-

de Veurzerwoningen relatief goed-

koop te verwerven waardoor er voor

nieuwe eigenaren voldoende moge-

lijkheden waren voor grondige ver-

nieuwing. Daarbij nog geholpen door

het lagere BTW-tarief dat in België

geldt bij de renovatie van bestaande

woningen. De nieuwe bewoners kwa-

men niet voor ‘een gemeenschap’

maar voor een locatie: de prachtige

ligging van Veurs.

Zo kon het gebeuren dat delen van

Veurs, zoals Daal, vrijwel geheel

bevolkt werden door Nederlanders

die de gerenoveerde woningen in

eigendom hadden. In Daal was er in

na 2000 nog maar één niet gerenoveerde oude woning, de

woning van de familie Reul. De renovatie van het ‘nieuwe’

gedeelte van die woning is in dit jaar grotendeels gereed

gekomen en dit huis is in eigendom van een Belgische

(Vlaamse) familie. Er rest in Daal nu alleen nog het heel

oude gedeelte van het huis Reul. (Zie D’r Koeënwoof 39,

2017: Elza Vandenabeele – Een waardevol vakwerkhuis

gedocumenteerd.)

Maar ook is vast te stellen dat in de laatste tien jaar een

groot aantal van de gerenoveerde huizen van eigenaar

gewisseld is. In Daal is op één of twee na elke woning in

andere handen overgegaan. In Veurs algemeen zijn alleen

in dit jaar vijf woningen van eigenaar veranderd. Van die

vijf zijn er vier eigendom van Belgen, en nog maar één is er

in het bezit van Nederlanders. Op basis van informele ken-

nis kan verder vastgesteld worden dat van vijftien wisse-

lingen er nu acht bewoond worden door Belgen, één door

een Duitse familie en nog maar zes door Nederlanders.

Dat duidt er op dat Veurs nu weer meer Belgisch wordt

dan het een tijdje was. Dat past overigens bij een algeme-

ner beeld. Ik weet niet of ik het goed zie maar met eigen

ogen heb ik kunnen waarnemen dat ook het toerisme in

intensiteit toeneemt. Het aantal vakantiewoningen is sterk

toegenomen, er zijn er nu vijftien, en ook het aantal

wandelaars. De Voerstreek en Veurs in het bijzonder is

voor de Belgen geopend mede door de informatieve

ondersteuning en bewegwijzering. Vijftien jaar geleden

waren de wandelaars meestal Nederlanders. Vooral voor

Maastricht was de Voerstreek een geliefde plek om te

recreëren. Nu is dat beeld grondig anders. Veel Belgische

(Vlaamse) families hebben Veurs en omgeving ontdekt.

Wij wonen langs een van de wandelroutes en kunnen dat

horen!

Ferdinand Mertens

Veurs verandert!

Veurs is voor velen vooral het ‘vakwerkgehucht’. Dus de geknip-

te locatie voor de Open-Monumentendag op 9 september, met

vakwerk als thema. Deze editie trok bijna honderd bezoekers,

van wie de meesten van buiten Voeren. De gidsen van Heem en

Natuur Voeren – Elza, Mieke, Julien en Jos – gaven diverse keren

tijdens twee uur durende excursies extra uitleg en bewoners bo-

den zelfs de gelegenheid hun huis van binnen te bekijken. (J.B.)

Foto Nico Meens
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Door de aankoop van nieuwe terreinen in Altenbroek (zie

pagina 484 van dit Blaedsje) sluit het natuurreservaat nu

aan bij de Noorbeemden in Noorbeek, eveneens een

waardevol natuurgebied. Die zijn daar bekend als d’r

Baeëndel. D’r Baeëndel is onlosmakelijk verbonden met ’t

Wissemenneke, ‘ne zoonderling’ die daar aan het begin

van de vorige eeuw gewoond heeft. Zijn echte naam was,

met enig voorbehoud, Jacob Werlof.

Via het Archief te Maastricht kwamen we in het bezit van

een kopie van het opnameregister van het ziekenhuis

Calvariënberg uit 1925. Jacob Werlof is op 28 augustus

1925 in dat ziekenhuis opgenomen en stierf er op 6 sep-

tember 1925. Hij werd op 9 september 1925 om 9:00 uur

in Maastricht begraven.

Zijn geboortedatum was 16 februari 1850 en de plaats van

geboorte zou Borgloon in België zijn geweest. Bij controle

bleek dat er op die dag geen Jacob Werlof geboren is. De

ambtenaar van de Burgerlijke Stand was deze familienaam

ook nog nooit in de registers tegengekomen. Wanneer ’t

Wissemenneke in Noorbeek is komen wonen weten we

niet, maar enkele oude Noorbekenaren spreken van ‘rond

de Eerste Wereldoorlog’.

Enkele informanten menen dat Jacob Werlof een deser-

teur was. Daarom moeten we eigenlijk al zijn persoons-

gegevens in twijfel trekken. Hij kan met andere woorden

een andere identiteit aangenomen hebben. De rekening

van het ziekenhuis werd betaald door het Burgerlijk Arm-

bestuur van Noorbeek. In de bevolkingsregisters van de

gemeente Noorbeek van 1900 tot 1922 is echter nooit een

Jacob Werlof ingeschreven geweest.

De naam Jacob Werlof komt wel voor in de annalen van de

Jonkheid. In 350 jaar Jonkheid. Ter Iere van Sint Briej,

uitgegeven door de Noorbeekse Jonkheid in 1984, lezen

we: ‘In 1922 schiet Pieter Lemlijn de kamers,

geholpen door Jacob Werlof’ en ‘Jacob Werlof

is ook schutter in 1923’.

Aan de hand van de verhalen van de Noorbe-

kenaren die we geïnterviewd hebben, kunnen

we de volgende ‘montagefoto’ van ’t Wisse-

menneke maken. Hij had een normaal pos-

tuur. Het meest opvallende aan hem waren

zijn lange grijze haren – ‘d’r kop vòòl’ – en zijn

lange grijze baard. Hij droeg een legergroene

muts met een enorme klep. Hij noemde zich

‘ne Pruis’ en sprak ook Duits-achtig maar geen

standaard Duits. Hij ging niet naar de kerk,

want hij was ‘nog geng 80’ en de veel jongere

vrouw die een tijdje bij hem woonde werd,

zowel door hem als door de Noorbekenaren,

‘de Sjeune Bertha’ genoemd.

Als hij de boer opging had hij altijd een bundel

wisse bij zich. Wissenhout is geen gewoon wilgenhout

maar een speciaal soort, dat in een jaar tijd soms spruiten

van twee meter lengte krijgt. Deze spruiten zijn kaarsrecht

en werden, nadat ze afgesneden waren, in fagke (bundels)

bijeen gebonden. Deze bundels moesten op een niet te

droge plaats bewaard worden, anders zouden ze uitdro-

gen en breekbaar worden en dus ongeschikt zijn voor het

vlechten van bijvoorbeeld manden, kommele, kùrrefkes

enzovoort. ’t Wissemenneke had die wisse nodig om aan

de kost te komen. Hijmakde (repareerde) namelijk man-

den en werd daarvoor meestal in natura betaald.

Hij woonde in d’r Baeëndel, en wel in een hut die hij zelf

gebouwd had van allerlei materiaal dat hij in d’r Baeëndel

vond. De hut stond op een klein heuveltje en de vloer

binnen was altijd droog. Dergelijke plaggenhutten kwa-

men in vroegere tijden voor in streken waar een groot

gebrek aan hout was, maar ook daar waar de armsten

onder de bevolking op dit allergoedkoopste bouwmate-

riaal aangewezen waren. De wanden waren gemaakt van

stokken die vertikaal in de grond gestoken waren. Om die

meer stevigheid te geven vlocht hij daar in horizontale

richting andere stokken doorheen. Die werkwijze werd

ook toegepast als men de haag tuunde, dus als men de

openingen die soms in een heg ontstaan, dichtte met dit

grove vlechtwerk. De grof gevlochten wanden van zijn hut

had hij bekleed met waze (graszoden of plaggen). Het dak

was een beetje schuin en bekleed met lèsjegraas (pitrus).

Verder had ’t Wissemenneke een kachel en een bed in zijn

hut. Achter zijn hut had hij een stalletje gemaakt en in de

nabijheid was ook een kleine sjprink (bron) voor de

watervoorziening.

George Gubbels— Interviews (door Bep Mergelsberg, Manu

Brouwers en George Gubbels ) hebben plaatsgevonden in

1994-1996 en de geïnterviewden zijn inmiddels allemaal

overleden. Gedeeltelijk geplaatst in de Gids voor Veldnamen van

Noorbeek.

D’r Baeëndel en het Wissemenneke

Deze hoop silexstenen in de Noorbeemden heeft

absoluut niets met de hut van het Wissemenneke te

maken! Natuurmonumenten maakte deze constructie

als schuilplaats voor de vroedmeesterpad.
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Sommige paddenstoelen bevatten meer dan één giftige

stof, en vergiftigingen kunnen zich dan ook op verschillen-

de wijzen manifesteren. De vliegenzwam, Amanita musca-

ria, werd gedurende lange tijd ervan verdacht muscarine-

vergiftigingen te veroorzaken. Nochtans zijn het andere

giftige stoffen die een belangrijke rol spelen in de toxische

werking van deze paddenstoel.

Verschillende soorten paddenstoelen bevatten een hoger

muscarinegehalte dan de vliegenzwam. Minstens een

veertigtal soorten vezelkopjes bevatten muscarine, en ook

sommige soorten trechterzwammen kunnen dodelijke

muscarinevergiftigingen veroorzaken. En vergeten we

zeker niet de roze mycena,Mycena pura, en de gevaarlijke

panteramaniet, Amanita pantherina.

Het is ook niet de muscarine die het hallucinogene

bestanddeel van de vliegenzwam bepaalt, maar wel het

iboteenzuur, dat zich in de rode opperlaag van de hoed

bevindt. In de gangbare paddenstoelengidsen wordt wel

eens sporadisch verwezen naar de verouderde vliegen-

zwamcultus, maar uitvoerige beschrijvingen van deze

archaïsche gebruiken kom je maar zelden tegen. In zijn

essay De cultus van de vliegenzwam (1994) beschrijft

Phons Bakx de enorme verscheidenheid aan vliegenzwam-

culten, die her en der in de wereld voorkwamen.

Enkele voorbeelden uit dit essay maken al vlug

duidelijk dat het ondergaan van een vliegenzwam-

roessessie zeker niet zonder gevaar is.

Kozakken bijvoorbeeld aten geregeld kleine hoeveel-

heden vliegenzwammen, om zonder vermoeidheid

lange afstanden te voet kunnen af te leggen. Maar de

mukhomor, Russisch voor vliegenzwam, legde soms

volledig beslag op de geest van de gebruiker. Ooit

kreeg een Kozak, na het eten van de zwam, het bevel

van de mukhomor om zijn buik open te snijden. Om-

standers konden maar op het nippertje vermijden

dat dit ook daadwerkelijk gebeurde.

Een andere Kozak onder invloed van deze mukhomor

verloor ook volledig zijn controlerend vermogen. Hij

sloeg zijn balzak stuk en verbrijzelde zijn testikels,

een handeling met fatale afloop voor de arme man.

Ook al niet benijdenswaardig was de taak van de sjamaan.

Na het eten van de vliegenzwammen, meestal zeven

gedroogde hoeden met boter besmeerd, raakte hij soms

volslagen dol of in paniek. Hij gilde luid of lachte gemeen.

De ganse nacht bleef hij daarna in trance op de vloer van

zijn hut liggen. De volgende morgen gaf hij dan uitleg over

alles wat hij te weten was gekomen in zijn visioenen, en

verstrekte hij de nodige adviezen aan zijn stamleden.

Nog een ander voorbeeld vertelt over de hypnotische

werking van de mukhomor. Een gebruiker staat naar de

maan te staren en vraagt: ‘Oh maan, waarom neem je

toch zo snel af?’

Omstanders vertelden hem toen dat zijn leven ook zo snel

zou afnemen, tenzij hij zijn blote billen aan de maan zou

tonen. Terstond liet de man zijn broek zakken, maar hij

kon achteraf wel hartelijk lachen met zijn eigen

dwaasheid.

De door Phons Bakx beschreven voorbeelden zullen we

best maar niet zelf uittesten, want tegenwoordig vlieg je al

op de bon als je tegen een boom durft te plassen, zwijg stil

als je met de billen bloot naar de maan staat te lachen.

Jos Tuerlinckx

De vliegenzwam: giftig en hallucinerend

Foto Steffie Heufelder / pixabay.com

Gezocht: vrijwilligers voor collectie Theo Broers

Wil je je graag inzetten voor het lokale erfgoed, ben je

punctueel en kan je goed werken met computer? Dan zijn

wij op zoek naar jou. Projectmedewerker Katrien Houbey

van Erfgoed Haspengouw is met een groep vrijwilligers al

maanden aan de slag om de uitgebreide collectie van wijlen

Theo Broers uit Moelingen te inventariseren. Om deze

inventaris in te voeren in het erfgoedregister zijn we op zoek

naar extra vrijwilligers.

Voor meer info neem je contact op met Katrien via

011 - 70 18 30 of katrien.houbey@erfgoedhaspengouw.be.

Verkiezingstijd

Op de laatste pagina van dit Blaedsje vind je wat ver-

kiezingspropaganda. Uit 1952 weliswaar, toen ’s-Gra-

venvoeren nog een zelfstandige gemeente was. Guido

Sweron bezorgde ons een kopie van de programma’s

waarmee de twee dorpspartijen toen de kiezers pro-

beerden te verleiden. We laten het aan de lezers over

na te gaan welke van de gedane beloften sindsdien al

zijn ingelost (en wanneer dat is gebeurd).
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