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Scholieren

spijbelen

Verleden jaar was het 50 jaar

geleden dat op veel plaatsen in de wereld er omvangrijke studenten-

protesten plaatsvonden. Die protesten waren onderdeel van een

grotere beweging die riep om maatschappelijke verandering. In mijn

eigen herinnering van die tijd stel ik vast dat er in die jaren heel veel

veranderd is zonder dat daarvoor besluiten van bovenaf genomen zijn.

De verhouding in gezinnen, in de scholen, in de arbeid veranderden

bijna van de een op de andere dag. Ons denken over godsdienst drukte

vooral vrijheid van denken uit. De maatschappij kantelde van verticaal

naar meer horizontaal. Zo is er nog wel meer te noemen. Deze ervaring

ging door mijn hoofd bij de beoordeling van de stakingen van

scholieren, jonge mensen, voor een beter milieubeleid. Zij vragen bij

hun protest aan de politiek om meer te doen. Maar wanneer je

gesprekken hoorde met deelnemende scholieren dan was ook te

beluisteren dat het niet alleen de politiek is die moet worden aan-

gesproken, maar toch ook vooral ons zelf. Dan klonk door dat het

milieuprobleem zeker ook een leefstijl probleem is die je, wanneer je

wil, op veel aspecten kunt veranderen. Wat betekent je eigen gedrag

voor je ‘ecologische voetafdruk’, zoals we dat noemen? Dan hebben we

het over hoe we ons voortbewegen, hoe we op vakantie gaan, wat we

eten en wat we kopen.

Het zou goed kunnen dat de jonge mensen van nu, die met het leven

op aarde begaan zijn, zich deze vragen gaan stellen en ook voor hun

eigen leven gaan beantwoorden. Dan groeien we in een ‘andere

wereld’ op basis van overtuiging. Dat lijkt me de meest krachtige vorm

van verandering en de ervaring van de ‘jaren zestig’ heeft geleerd dat

zoiets kan. Voor een vereniging als Heem en Natuur Voeren breken er

dan – maar dat is op zich bijzaak – gouden tijden aan!

Ferdinand Mertens

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
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Werkwinkel op de Schoppemerhei

Op 18 februari stond in de tuin van Rita Plattau deze aardbeiganzerik al in bloei.

Hij lijkt heel sterk op de bosaardbei. Maar bij die laatste is het tandje aan de top

van het blad net iets langer dan de twee naastliggende tanden; bij de

aardbeiganzerik is dat tandje aan de top iets korter.

Een kruisje naast je naam? Dan

hebben we je lidmaatschapsbijdrage

voor dit jaar nog niet ontvangen...
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Ga op ontdekking op http://www.cartesius.be! Cartesius

verwijst naar de gelatiniseerde naam van de Franse wis-

kundige en filosoof René Descartes – Renatus Cartesius –

en het is ook een verwijzing naar het aangeboden materi-

aal: kaarten. Het is namelijk een digitaal archief van his-

torische kaarten. Je kunt het makkelijk vanop elke compu-

ter thuis doorzoeken. Voor mij was het een openbaring.

Ruim 106.000 oude plannen en kaarten van abdijen,

kloosters, adellijke families, … uit het Rijksarchief staan

erop. Uit het Rijksarchief te Luik werden in 2017 meer dan

800 kaarten en plattegronden (zestiende tot twintigste

eeuw) van bouwplannen, plannen van de aanleg van

steenwegen en kanalen, topografische kaarten, grens-

kaarten, kadastrale plannen en -leggers uit de huidige

provincies Luik en Limburg opgeladen. Zeer interessant zijn

de chronologische mozaïeken van Belgische topografische

kaarten van 1873 tot 1989. Uit de Koninklijke bibliotheek

kwamen de Popp-kaarten (genoemd naar cartograaf

Philippe Chrétien Popp, 1805-1879, die van 1842 tot aan

zijn dood van meer dan 1.700 Belgische gemeenten een

kadasterkaart maakte) en van het Nationaal Geografisch

Instituut oude luchtfoto’s van heel België.

Wat er zoal te vinden is wil ik illustreren aan de hand van

enkele vragen waar ik zelf een antwoord op zocht. Wie

woonde er omstreeks 1850 in mijn geboortehuis, Rullenhof

op Rullen, Sint-Pieters-Voeren, en wie waren de naaste buren

in huis Kerff? Wie waren de bewoners van het ouderlijk huis

van mijn vrouw, hoeve Thienhof in de Kloosterstraat in

’s-Gravenvoeren?

OK, aan het werk. Op de zoekpagina van de site zoomde ik in

op de kaart tot ik bij ‘Sint-Pieters-Voeren, Rullen’ was. Een

klik op ’Zoek’ en in een kolom rechts verschenen de zoek-

resultaten. Voor mij interessant: Plan parcellaire de la com-

mune de Fouron-Saint-Pierre: avec les mutations ; 1842-1879.

Als je daarop klikt krijg je drie groene knoppen: Zoom –

Metadata – Open. Bij ‘Metadata’ verschijnt er een uitgebrei-

de duiding met betrekking tot deze kadastrale Popp-kaart en

de bijbehorende leggers. Onderaan zie je drie url’s (= verwij-

zingen naar andere webpagina’s). De eerste brengt je naar de

Popp-kaart van Sint-Pieters-Voeren. Daar kan je inzoomen in

Sectie A op ‘Rullen H(am)eau’ tot je de kadastrale nummers

815h-513a-513b en aanliggende percelen van Rullenhof en

de kadastrale nummers 519a

en aanliggende percelen van

buurman Kerff kan vinden.

De tweede url bracht me naar

de (weliswaar Franstalige)

kadastrale leggers. Dat is een

boekje met informatie over elk

perceel op het kadasterplan:

de eigenaar maar ook de aard

van het perceel en de voor de

belastingen geschatte

opbrengst. Ze bevat onder

meer een pagina die je vertelt

welk kadasternummer (eerste

kolom) bij welk artikelnummer

(tweede kolom) hoort. Voor

mij was dat: 513a –> Art. 250 , 514a –> Art. 255, 519a –> Art.

172, 815h –> Art. 250. Weer enkele pagina’s verder: Art. 172:

Stoelman, Anne Catherine, ép. Kerff, Fouron-St-Pierre,met

haar bezittingen

waaronder 519a

Maison, bâti-

ments et cour.

Onder Art. 250:

Poumay, Pierre-

Joseph, fermier,

Hombourg en bij

Art. 255: Born,

Guillaume, culti-

vateur, Charneux.

(Je kan zelf in-

kleuren op de

kadastrale kaart

welke andere

percelen de

genoemde

eigenaren [en/of familieleden] in bezit hadden.) Voor mij

correspondeert de naam Poumay, Pierre-Josephmet eerdere

opzoekingen via notariële koopakten. (Als je die wilt

raadplegen moet je wel betalen!)

Als je dezelfde procedure volgt voor de Kloosterstraat in ’s-

Gravenvoeren – kadasternummers 266 en 267 – vind je onder

Art. 165 als corresponderend eigenaar Claessens, Chrétien,

cultiv., Fouron-le-Comte en Heynen, Jean, cult., Fouron-le-

Comte als usufruitier (vruchtgebruiker). Voor mij correspon-

deert de naam Claessens, Chrétienmet een naam van een

voorvader die voorkomt in de stamboom Vandeberg. Meer

informatie over vruchtgebruiker Heynen, Jeanmoet ik nog

elders zoeken.

Ik hoop hiermee je nieuwsgierigheid geprikkeld te hebben om

zelf aan de slag te gaan voor opzoekingen met betrekking tot

je familiale en kadastrale roots.

Julien Geelen (altijd bereid tot hulp)

Cartesius: een ontdekking!
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Op de Cartesius-site vond ik ook luchtfoto’s van Sint-Pieters-

Voeren uit respectievelijk 1947 en 1971. Voor wie zich niet

meteen kan oriënteren: in de rechtbovenhoek van de linker-

foto zie je de Commanderie; onderaan ligt het gehucht Rul-

len.

In 1947 waren er nog honderden hoogstamfruitbomen, mooi

in dambord geplant. Omstreeks 1963 werden die met over-

heidssubsidie gerooid.

Het Alsbos – het grote boscomplex op de foto links op de foto

uit 1947 – kwam in privé-handen en werd in 1971-1972

helemaal gerooid. Later, na aankoop van het domein door de

overheid, plantte het Agentschap voor Natuur en Bos het

opnieuw aan. Op de foto’s kan je de akkerlanden, de oude

poelen, de meidoornhagen en de mergelkuil lokaliseren. En

ons geheugen kan dit bevestigen! (J.G.)

Als we de leggers van de Popp-kaart van Sint-Pieters-Voeren nader bekijken, valt op dat een drietal grootgrondbezitters

omstreeks 1850 samen bijna de helft van ons 511 ha groot dorpje bezaten:

Bankier Jules Nagelmaekers uit Luik bezat 99 ha 96 a; rentenier Henri-Etienne en echtgenote barones Eugénie Constantine

Ghislaine Pétry-de Plunkett de Rathmore uit Aubin-Neufchâteau 93 ha 96 a; baron Otto Napoléon Maximilien Hubert

Marie de Loë uit Mheer 46 ha 77 a.

Jules Nagelmackers, zoon van een bankiersfamilie, werd in 1804 geboren in Luik, huwde met Elisabeth de Brouckère (denk

aan het Brusselse de Brouckère-plein) en overleed in 1873 op kasteel Caestert. Deze liberale familie, gekend als de oprich-

ters van de Compagnie Internationale des Wagon-Lits, lag mee aan de basis van de IJzeren Rijn en de meest beroemde

lange-afstandstrein uit de Europese geschiedenis: de Oriënt-Express. De eigendommen – bossen, gronden en gebouwen –

strekten zich uit over gans het dorp van de locatie ‘In den Roth’ – kasteel Magis bestond nog niet – over Bosch Loë, Rullen,

Alser-Bosch, Blauwen Voyl (Blauwveld), Mespelboom, Veld en Crutzberg.

Barones de Plunkett de Rathmore (1809-1893) was, zoals de naam al laat vermoeden, van Ierse en Spaans-Baskische

adellijke komaf. Zij trouwde met Henri Etienne Pétry uit Aubin-Neufchâteau-Dalhem. Dochter Eugénie trouwde een Teu-

vense Coenegracht en werd schoonmoeder van de uit Saint-Malo afkomstige Arnold de Sécillon. Dochter Louise trouwde

Johan Regout, die wij kennen van de Maastrichtse ondernemingen Sphinx en Mosa. De barones en haar echtgenoot beza-

ten in grote lijnen Brabandhof en Loëhof en de omliggende weiden en velden.

Otto Napoléon Maximilien baron de Loë (1821-1897), telg uit het adellijk geslacht residerend in het kasteel van Mheer,

komt ons bekend voor. Een van zijn voorvaderen was in de periode 1644-1712 regerend commandeur van de Duitse

Ridderorde, o.a. in de Commanderie van Sint-Pieters-Voeren. De eigendommen behelsden het kasteel van de Comman-

derie en de aansluitende vijvers en weilanden, de watermolen (Lorquet) en de beemdweilanden langs de Voer tot in de

Berg, plus verspreide percelen aan de rand van Alsbos en Gillisbos, en Vogelsanckveld, tussen de Sint-Annakapel en Crutz-

berg. (J.G.)
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In 1985 schreef Jaak Nijssen een boekje over de bouw van de

spoorlijn Aken-Tongeren, door de Duitsers aangelegd tijdens

de Eerste Wereldoorlog. Dat is al lang uitgeput en dus niet

meer te koop. Maar het heeft digitaal een onverwacht nieuw

leven gekregen. Toen Jan Hertogen uit Hasselt een exemplaar

vond tussen de papieren van zijn vader was hij meteen

geboeid. Zijn grootvader werkte mee aan ‘onze baan’ als

Belgische ‘vrijwilliger’ en zijn pa vertelde soms over ‘dat

boekje van Dokter Nijst’.

Jan heeft dat werkstukje professioneel gedigitaliseerd. Ga

naar http://www.npdoc.be/spoorlijn/ en je kunt er meteen –

ook interactief – mee aan de slag. ‘De moeite waard’, zou

Jaak gezegd hebben.

Koen Nyssen

Spoorwegboekje van Jaak Nijssen digitaal beschikbaar

Op 19 december 2018 was er een plechtigheid nabij de

Moelingse Schans: de gemeente Eijsden zette een speer

naast de grenspaal, zoals op andere ‘archeologische

speerpunten’. Onlangs heeft de gemeente Voeren langs

de Belgische kant van die zelfde grenspaal een informa-

tiezuil geplaatst.

In De Etalage (van 2 januari 2019) lazen we daarover

nog: ‘Eijsden-Margraten wil meer bekendheid geven aan

dit stukje internationale militaire geschiedenis en neemt

deel aan de provinciale Archeoroute. Met moderne

technieken wordt ter plekke (middels een app) het ar-

cheologisch verhaal verteld. De locaties worden gemar-

keerd met een 2,2 meter hoge stalen speer. Door deze

combinatie wordt archeologie meer zichtbaar en beleef-

baar voor iedereen.’

Elza Vandenabeele

Foto Shanti Huynen

Archeologische speerpunt aan de Schans in Moelingen

Zoals altijd veel bekenden, allerlei standjes en veel voor-

drachten, om uit te kiezen. Heel veel natuurliefhebbers, dat

geeft een goed gevoel!

Er zijn algemene lezingen, er zijn de vele werkgroepen met

elk hun eigen programma. Ik volgde o.a. voordrachten over

de maretak, over Maaskalksteen en over de vorming van

beekdalen. Jammer van de vele interessante zaken die je niet

kan bijwonen!

De studie over de maretak heeft me geërgerd omdat de

plantenwerkgroep de groeiplaats van bomen blijft bestude-

ren met de bodemkaart in plaats van met de geologische

kaart. De bodem gaat een goeie meter diep en boomwortels

gaan veel dieper! Daarom kan je in het meest zuidelijke deel

van de Kempen nog maretak vinden al is de bodem kalkarm.

Nog te bestuderen: waarom zijn er, hier en overal, zoveel

meer maretakken dan zo’n 50 jaar geleden? Misschien omdat

appelbomen en populieren mogen oud worden?

Maaskalksteen is de heel lichte ‘blauwe steen’ die we kennen

van de oude gebouwen bij ons. Daar werd vrij diep op inge-

gaan.

Na de ijstijden werden dikke veenpakketten gevormd in de

dalen. Toen de mens kwam werd het bos gekapt. Leem

spoelde weg. Er vormden zich afzettingen in de dalen en een

rivierloop met meanders. Geen veenvorming meer. En weinig

veenvorming na de Romeinen, het land was dus niet ontvolkt.

En we hebben allemaal de wolf bewonderd die op een Lim-

burgse weg verongelukte en opgevuld te pronken stond.

Ook nog dit: de dassenwerkgroep van Likona heeft in Voeren

een honderdtal dassenburchten geteld. Noteer goed: burch-

ten en geen pijpen! Daarmee zou in Voeren het verzadigings-

punt bereikt zijn. Zijn daarom onze kippen niet meer veilig

voor dassen?

Elza Vandenabeele

16 februari 2019: Likona-dag in Diepenbeek
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Paddo’s

‘Ik lag op de zetel en keek naar een kindertekening aan de

muur. Plots kwam daar een akelig monster uitgekropen. Toen

ik naar beneden keek, leek het wel of mijn voeten meters ver

van mijn lichaam verwijderd waren. Ik was mijn gevoel voor

tijd en ruimte volledig kwijt. Mijn benen leken op vrouwen-

benen, en de muren en kasten begonnen zelfs te bewegen.

Overal waar ik keek zag ik prachtig gekleurde geometrische

figuren verschijnen. De hallucinatie deed haar werk, ik zag

veel meer dan er in werkelijkheid was.’

Tot zover het verslag van Peter, na het drinken van drie kop-

jes thee, bereid met Psilocybe cubensis, ook wel deMexi-

caanse genoemd. Hij kocht deze zwammetjes in een Neder-

landse smartshop. Paddo’s, de verzamelnaam voor padden-

stoelen die het bewustzijn beïnvloeden, veroorzaken hallu-

cinaties. Ze worden daarom ook tot de tripmiddelen gere-

kend. De meest gebruikte paddenstoelen om een tripeffect te

bereiken zijn het puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata),

de Mexicaanse (Psilocybe cubensis) en het blauwwordend

kaalkopje (Psilocybe cyanesens). Het puntig kaalkopje groeit

zelfs graag in onze gematigde streken.

Een brave Engelse huisvader verzamelde op een vroege

oktobermorgen kleine bruine zwammetjes, die hij als ontbijt

opdiende aan vrouw en kind. Een uur na het ontbijt kreeg het

achtjarig zoontje Edward oncontroleerbare lachbuien. On-

danks dreigementen van mama en papa raakte hij maar niet

uitgelachen. Daarna kreeg hij last van duizelingen en een

soort bedwelming, waar hij enkel maar uitkwam toen er

stevig aan hem geschud werd. Zijn ademhaling was snel en

zijn polsslag erg wisselend. Zijn pupillen werden af en toe zo

groot als zijn irissen, en vernauwden amper bij het kijken in

een lichtbron. De bijgeroepen arts kon enkel maar een stevi-

ge trip vaststellen, zeker gezien de omschrijving van de genut-

tigde zwammetjes en de hierdoor veroorzaakte effecten.

Zonder het te beseffen had onze huisvader een riante portie

puntige kaalkopjes in huis gehaald.

Paddenstoelen verzamelen voor consumptie houdt steeds

het risico in van verwarring met onbekende, soms zelfs giftige

soorten. Bij het plukken van psychedelische paddenstoelen

bestaat dan ook nog eens het gevaar van een te hoge dose-

ring, met een zeer heftige uitwerking als gevolg. Een bad trip

noemen insiders een dergelijk tegenvallend experiment. Hier-

mee kan veel angst en verwarring gepaard gaan. Ben je nogal

angstig van natuur, dan kan een dergelijke trip dat angstge-

voel ongekende proporties doen aannemen. Je kan dan ganse

hordes duivels op je af zien komen, en de mensen die je kent

krijgen afschuwelijke duivelsgezichten. Een panische angst

kan zich meester maken van je gevoelens.

De Kuma-stam in Nieuw-Guinea is dol op nonda, een verza-

meling van vier soorten hallucinogene paddenstoelen. Zij

gebuiken deze nonda in oorlogstijden om hun vaardigheden

in de strijd en het doden op te voeren. Ook de Berserkers,

oud-Noorse krijgers, zouden vliegenzwammen genuttigd

hebben voor ze aan hun rooftochten begonnen. Eén van de

effecten hiervan was dat ze elk gevoel van angst kwijtraakten,

dit in tegenstelling tot de oncontroleerbare angstgevoelens

bij bad trips, veroorzaakt door kaalkopjes.

Best dus maar handjes afhouden van dat gevaarlijke en du-

bieuze goedje. Denk aan het liedje: ‘Daar mag je alleen maar

naar kijken, maar…’

Jos Tuerlinckx

Ga je ook af en toe kijken op onze website: http://heemennatuurvoeren.be? We zijn daar een nieuwe rubriek gestart:

nieuws en reacties. Korte actualiteitsflitsen maar ook (uitgebreide) reacties van leden en lezers. Zo boog Bep Mergelsberg

zich over de betekenis van de plaatsnaam Bauwerd. Julien Geelen filterde uit op het internet te vinden statistieken (van

omstreeks 1900) gegevens over de zes dorpen van de Voerstreek.

Je vindt er ook de agenda van de komende activiteiten. We willen hier alvast meegeven dat we op maandagt 29 april 2019,

om 20:00 uur, onze jaarlijkse algemene ledenvergadering houden, in het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren. Na het

officiële gedeelte is er een lezing over het zonneleen Gronsveld, door Th.J. van Rensch.

Op zaterdag 27 april 2019 houden we onze eerste excursie, naar de zinkflora en het vernieuwde museum van de Vieille

Montagne in Kelmis. We komen om 13:30 uur samen op de Bauwerd aan de kerk in Sint-Pieters-Voeren, om met

carpooling het aantal auto’s te beperken. Voor wie zelf naar het museum in Kelmis (Lütticher Straße 278) wil rijden: daar

zijn we omstreeks 14:00 uur. (De entree van het museum bedraagt € 4,00 per persoon.)
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De afgelopen winter zijn er in

Altenbroek heel wat bomen

gekapt. Bomen kappen, in een

natuurreservaat? Dat klinkt

inderdaad behoorlijk negatief,

maar uiteindelijk komt zo’n

‘knipbeurt’ de natuur alleen

maar ten goede. De bomen

die verdwijnen zijn ‘exoten’:

uitheemse soorten die hier

eigenlijk niet thuishoren. Als

we die kappen, komt er plaats

vrij voor soorten van hier en

dat leidt tot een verhoging

van de totale biodiversiteit.

Onze inheemse insecten en

andere dieren zijn namelijk

veel beter aangepast aan de

streekeigen vegetatie – ze

gebruiken ze bijvoorbeeld als

voedselbron – en daardoor

vinden er veel meer soorten

een ‘thuis’ in een bos met

soorten van hier.

In Altenbroek hadden de vroegere eigenaars bomen aange-

plant die vooral interessant waren voor de houtproductie,

dus om economische en niet om ecologische redenen. Denk

maar aan populier, robinia (acacia) en spar. Die zijn nu gekapt

in het bosje naast de hoeve Snauwenberg. In de Jonkfer

(Juffrouwendries) zal een zelfde soort kap plaatsvinden. We

moeten overigens toch wel beklemtonen dat zeker de oudere

exemplaren van inheemse soorten als eik en es gewoon

blijven staan.

Ook de bosrand in de Voervallei, achter het kasteeltje van

Ottegroeven, krijgt een grondige beurt. Daar willen we een

zone met meer struiken creëren. Onder meer de hazelmuis,

een van de zeldzaamste kleine zoogdieren die we in de Voer-

streek hebben, zou daar van moeten profiteren. Maar ook

voor de kruiden die op de bosbodem groeien, zoals bos-

anemoon en zwarte rapunzel, is het beter als er wat meer

licht door de boomkruinen dringt.

We hopen het komende voorjaar ook het resultaat te zien

van een ingreep die we het afgelopen jaar in enkele gras-

landen in de vallei van het Langwater (zoals de Noor in

Voeren heet) toepasten: chopperen. Dat betekent: met een

aangepaste maaimachine een heel dun laagje grond weg-

nemen. Zo weinig dat de planten nadien toch weer kunnen

uitschieten, maar toch zoveel dat er ook vrije plekken ont-

staan waar andere soorten kunnen kiemen. Het blijkt name-

lijk dat dat heel moeilijk is in een dicht gesloten grasmat.

Bovendien wordt de bovenste

bodemlaag door het chopperen

ook wat voedselarmer. Dat was de

laatste jaren bij het beheer van de

graslanden in het natuurreservaat

al het belangrijkste aandachts-

punt, in het kader van het LIFE-

project Pays Mosan. Uit metingen

blijkt dat er op vele plekken al

voldoende fosfaten uit de bodem

zijn gehaald om weer bloemrijke

graslanden mogelijk te maken. Het

chopperen zou het laatste duwtje

moeten zijn om de ontwikkeling

van de flora opnieuw op het

goede spoor te zetten. In het

volgende nummer van het

Blaedsje zul je kunnen lezen of

onze verwachtingen inderdaad

beginnen uit te komen.

Rik Palmans

Nieuws uit Altenbroek: kappen en chopperen

Foto Gabriël Erens
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Vrijwilligers

Het verhaal op de vorige pagina zou je doen

denken dat werken in de natuur helemaal met

machines kan gebeuren. Maar af en toe is er

toch ook gewone handenarbeid nodig. Op de

eerste foto hiernaast zie je leden van de JNM

(Jeugdbond voor Natuur en Milieu) bezig in

Altenbroek, op een terrein dat te drassig is om

er met machines te werken. Zij offerden een

deel van hun krokusvakantie op om hier de

armen uit de mouwen te steken.

Vroeger was er hier een waardevolle moeras-

vegetatie, maar die was de laatste decennia

helemaal verruigd en dichtgegroeid met elzen.

Nu is alles schoongemaakt en kan het terrein

zich opnieuw ontwikkelen tot een soortenrijk

hooiland. Maar dan moet het in de toekomst

wel geregeld worden gemaaid, anders verruigt

het opnieuw.

Op de tweede foto zie je enkele van de vrijwil-

ligers – van beide kanten van de grens – die op

9 maart kwamen meehelpen om zwerfvuil op

te ruimen in de grubbe aan de Stashaag. Sinds

de weg van ’s-Gravenvoeren naar Mheer ook

op het Belgische deel is verhard, komen hier

veel meer (te snel rijdende) auto’s langs en af

en toe laat iemand er ook wel wat troep achter.

Spijtig, want deze grubbe is een van de mooiste

stukjes natuur die we in Voeren hebben. De

actie leverde een hele kar glas, plastic, metaal –

we vonden zelfs een complete fiets – en andere

troep op. (R.P.)

Bescherming van het landschap van Voer en Gulp

In het vakblad voor boeren Boer & Tuinder van 29 januari

2019 vindt Heidi Pinxten, regioconsulent, dat de Voerense

(melkvee)sector vanwege veel onzekerheid nu gestraft wordt

voor het goede beheer dat er de afgelopen jaren is gevoerd.

Het verbod op wijzigen van vegetatie gaat te ver om deze nog

landbouwkundig te kunnen uitbaten. In het nog op te stellen

beheersplan kan dit verbod opgeheven worden. Dus nu lijkt

het erop dat elke landbouwer gedwongen wordt om mee te

werken aan een beheerplan om gunstmaatregelen te ver-

krijgen, terwijl ze liever zelf beslissen of ze aan een beheer-

plan mee willen werken. Zo’n beheersplan zal geen evidente

opdracht zijn, aangezien er nog veel onduidelijkheid is over

premies, toelatingsplichtige werken en erfgoedkundige

afwegingen.

Nele Vanmaele, medewerkster bij het Agentschap Onroerend

Erfgoed, werkte mee aan het beschermingsplan en ziet het

zo: ‘De Voerenaars mogen trots zijn in een gebied te wonen

waar de landschappelijke erfgoed- en natuurwaarden

beschermd zijn. Bij sommige landbouwers leven er inderdaad

bekommernissen. Die zullen nog worden aangepakt in een

beheersplan. Er wordt een visie over het ganse gebied uitge-

werkt. Iedereen kiest vrij in welke mate hij daarin meedoet

met concrete maatregelen. Het Regionaal Landschap en de

gemeente faciliteren hierin. De landbouwsector wordt goed

begeleid in het

verdere traject.’

Zij is ook een van

de auteurs van een

uitgebreid artikel

(18 pagina’s lang),

gewijd aan het

beschermde land-

schap van de Gulp-

vallei. Het ver-

scheen in het eer-

ste nummer van

2019 van het tijd-

schriftMonumen-

ten en Landschap-

pen. Met veel land-

schappelijke en

historische gege-

vens, uit terrein-

werk, uit kaarten en publicaties. Foto’s, interessante

voetnoten en een uitgebreide literatuurlijst maken het nog

bruikbaarder voor belangstellenden.

Joep Buysen, Elza Vandenabeele, Rik Palmans

Foto Bea Tilanus
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Hoe zou jij zeggen in je eigen dialect:

De vorst zit nog in de grond, daar krijg je geen schop in.

dorp reactie verbeterde schrijfwijze voor een makkelijke vergelijking

moe D'r vros zit een d'r groond, dao krejste geng sjöp ee(n). D'r vros zit een d'r groond. Dao krejs te geng sjöp een.

sgv Der vros zit nog i gene groond doa kries te ging sjup ee. D'r vros zit nog i g'ne groond, kries te ging sjöp ee.

sgv Der vros zit nog i gene groond; do kries te gen schup e. D'r vros zit nog i g'ne groond, dao kries te geng sjöp i.

spv Der vroas zit nog ee genne groond, dao kries te D'r vraos zit nog ee g'ne groond, dao kries te geng

geng sjöp ee. sjöp ee.

spv Der vroos zit nog i genne groond, doa krie’s te e D'r vroos zit nog i g'ne groond, dao kries te ging sjöp ee.

ging sjhöp e.

teu Der vros zit nog i genne groond, dao kieste ging sjup i. D'r vros zit nog i g'ne groond, dao kies te ging sjöp i.

rem Der vroos is nog in ge ne gröont, do kis doe gen D'r vroos is nog in g'ne groond, dao kies doe geng

schup in. sjöp in.

Enkele conclusies:

De spreker uit Moelingen vermeldt dat de tweede lidwoordvorm ge, g'n en g'ne na een voorzetsel daar niet gebruikt wordt.

De sprekers uit Sint-Pieters-Voeren en Remersdaal zeggen vroos, de anderen vros. Niemand kent het woord gevreur (dat was

een suggestie van mij, gehoord in andere streken). De sprekers uit Teuven en Remersdaal zeggen kies zonder r, de anderen

zelfs na navraag niet zonder r.

Het verschil tussen ee en i is tamelijk afhankelijk van de plaats in de zin: logischerwijs vóór het lidwoord eerder kort, achteraan

de zin langer.

Nog een conclusie: verrassend hoeveel je kunt opmaken uit zo’n mini-

enquête, al kreeg ik uit Sint-Martens-Voeren nog geen reactie.

Joep Buysen

Maandag 18 februari 2019 waren we voor onze tiende Werk-

winkel met tien personen te gast bij Ed de Grood op de

Schoppemerhei. Meteen sprong een grote foto van Trees

Meertens in het oog; ze was de buurvrouw van Ed. Rob Brou-

wers publiceerde een beschrijving van haar in d’r Koeënwoof

nr 36 (nog altijd te vinden op onze website). Ook anderen

hebben haar goed gekend en we verhaalden enkele anekdo-

tes. Trees was Jehova-getuige. Die mogen met Pasen geen

schulden hebben. Daarom heeft ze ooit iemand betaald met

een doosje met geel en rood koper, belegd met nootjes. In de

oorlog was ze in het verzet, maar onafhankelijk. In de winter

woonde ze in Berneau, maar ze had ook in Zussen een huis en

daar is ze gestorven.

Daarnaast heeft Ed zijn woonomgeving bestudeerd aan de

hand van oude kaarten en het kadaster. Op de kaart van Popp

stonden er maar liefst acht pandjes op zijn grondstuk. Die

hoorden net als de ernaast liggende boerderij bij het kasteel

Altenbroek. Pas in 1970 zijn ze uit het bezit van de familie de

Béhault gehaald. Er woonden in zijn huis bosarbeiders die bos

moesten kappen voor het kasteel.

Er is op de Schoppemerhei geen leidingwater. Ze hebben put-

boringen van 100 en 120 m en regenwater op de boerderij.

Trees toonde Ed een keer water in de grond met een wichel-

roedetak van hazelaar. Ed hoopt over het Schoppemerheide-

gehucht en de mensen die er woonden nog meer materiaal,

foto’s en zo meer, te kunnen krijgen.

Er zijn in onze streek hier en daar pomphuisjes te vinden,

waar men vroeger met de hand water oppompte en vervol-

gens te voet of met kar naar boven droeg: halverwege de

Krindel en op de Eiken zijn er zo.

Verschillende deelnemers hadden de avond te voren de

Neanderthaler-documentaire op Canvas gezien en waren

allen onder de indruk. Niet in het minst over het bewijs dat

we allemaal stukken Neanderthaler-DNA in ons hebben. Ook

werden door enkelen de vorige dag cirkelende kraanvogels

gespot. Ze cirkelen om hoogte te winnen alvorens de trek

naar het noorden verder te zetten.

Huub Gilissen vertelde uitvoerig over zijn ervaringen met de

hamster. In zijn jeugd had hij nog geholpen met het uitgraven

van een burcht. Wat nu natuurlijk niet meer te verdedigen is,

maar waar hij wel veel van geleerd had. Later heeft hij nog

meegewerkt aan hamsterstudies, waardoor hij weet waar (in

Zuid-Limburg) ze nog te vinden zijn. Hij heeft zelfs ooit een

hamster gevangen waarmee een fokprogramma is opgezet.

Joep Buysen

Werkwinkel op de Schoppemerhei


