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Heem en Natuur Voeren

Mobiel

Onlangs zoefde op een gewestweg een auto me voorbij. 

Ik heb niets met automerken maar dit exemplaar liet mijn 

mond bijna openvallen: een imposant model (nooit gezien), 

in smetteloos wit (pas uit de showroom, of de carwash?) en 

vooral: het bekende motorgeluid ontbrak totaal. ‘Een Tesla’, 

zei mijn zoon die naast me zat en mijn verbazing opmerkte. 

Duur? Zal wel zijn.

Een paar weken geleden in de krant: een paginagrote adver-

tentie van een ander bekend merk voor wie het kan betalen. 

Helemaal elektrisch. En toch een dynamische rijstijl beweert 

hun reclame. Dit klinkt wat opgeblazen als je geen versnel-

lingspook vindt tussen de voorzetels. Maar stel je onze 

wegen en steden eens voor met zacht zoevende vehikels 

die bovendien zero schadelijke stoffen uitstoten. Een hoop 

minder stress dankzij veel minder lawaai, en wat een verade-

ming voor onze longen. Ik schat dat onze levensverwachting 

met minstens één jaar zal stijgen, maar het kan meer zijn.

Als we ervan uitgaan dat de elektriciteit voor deze voer-

tuigen van de toekomst op een milieuvriendelijke manier 

wordt opgewekt, rest er nog één probleem. En een mogelijke 

oplossing vonden wetenschappers bij de mieren. Studies van 

verschillende soorten leert ons dat zij nooit last hebben van 

files. Wat doen mieren dan goed en wij verkeerd? Ze halen 

nooit in, dat lijkt verboden. Iets wat wij, automobilisten, wél 

continu doen. En sommige mierensoorten vormen treintjes 

of pelotons, met lege ruimte daartussen.

Nog even en we doen veel vaker aan blokrijden met zelfrij-

dende auto’s, bumper aan bumper tegen hetzelfde tempo. 

Versnellen kan gemakkelijk bij grote drukte. Zeker op plaat-

sen waar ochtend- en avondspits bijna in elkaar overlopen 

of op drukke vakantiedagen verdient het voorbeeld van de 

mieren navolging. Achter het stuur denken we vooral aan 

onszelf. Terwijl mobiliteit gebaat is bij groepsdenken. 

Rita Plattau 

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!

Het jubileumnummer 
van ons 

Voerens Blaedsje!
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Het bestuur stelde voor het lidgeld vanaf 2016 te verhogen 

naar € 12,50. Er ontwikkelde zich een aangename discus-

sie, waarbij een aantal aanwezigen vond dat we er beter 

€ 15,00 van konden maken. Uiteindelijk haalde dat voorstel 

het en krijg je voor € 15,00 vier Blaedsjes en een Koeën-

woof, naast uitnodigingen voor al onze activiteiten. Tevens 

werden er nog andere ideeën naar voren gebracht voor 

meer inkomsten en over het maken van nieuwe leden. De 

leden zelf kunnen leden werven en we kunnen foldertjes 

maken en op verschillende plekken leggen. Dat laatste idee 

is al in de ontwerpfase.

Fridy Maurer opperde het voorstel om weer aan te kno-

pen bij een traditie van enkele jaren geleden, namelijk 

het organiseren van workshops waarbij geïnteresseerde 

leden diverse onderwerpen kunnen aanbrengen en erover 

discussiëren met de anderen. Een voorstel dat we zeker 

willen oppikken. Een en ander moet nog concreet worden 

uitgewerkt, maar je hoort er dus nog van.

Onze vereniging, met op dit ogenblik ruim tachtig leden, 

wil het Dagelijks Bestuur (dat nu vier leden telt) open-

stellen voor andere geïnteresseerden. Wie zich geroepen 

voelt, kan zich aanmelden bij onze voorzitster, Rita Plattau 

(rita@heemennatuurvoeren.be). We zoeken overigens ook 

De jaarvergadering (22 januari 2016): de belangrijkste punten

een kandidaat om namens HNV deel uit te maken van de 

gemeentelijke MilieuAdviesRaad. Dat is immers dé plaats 

om als burger van deze gemeente je stem te laten horen in 

verband met alles wat met ons leefmilieu heeft te maken, en 

je informeren over belangrijke gemeentelijke initiatieven op 

dat vlak. Ook daarvoor kun je bij Rita terecht.

Nog een punt betrof het afsluiten van een wandelweg in 

Remersdaal. Het was onder onze aandacht gebracht door 

(medelid) Jean-Louis Xhonneux, die het er ook in zijn blog 

(http://fourons.blogs.sudinfo.be) al vaak over had.

Op de gemeenteraad van 25 februari 2016 beantwoordde de 

burgemeester een vraag daaromtrent. Hij erkende dat er een 

probleem is en gaf aan dat de gemeente door gesprekken 

met de eigenaar (Peter Dassen, via de nv Claumat) tot een 

voor iedereen aanvaardbare oplossing probeert te komen. 

Helaas is de zaak een juridisch kluwen omdat de status van 

deze weg bijzonder onduidelijk is. Heem en Natuur Voeren 

neemt in deze specifieke zaak voorlopig – in afwachting van 

de resultaten van het gesprek tussen gemeente en eigenaar 

– geen positie in, maar wijst wel op het belang van ‘trage 

wegen’ als een deel van het erfgoed van onze gemeente.

Jos Buysen, Rik Palmans

Iedereen kent het gelijknamige hotel in ’s-Gravenvoeren. In 

1630 heette deze plek in den koumel, in 1777 in de Commel 

en vanaf 1800 werd het de Kommel. Het is een veel voor-

komende naam, zoals in Maastricht, Sint- Martens-Voeren, 

Teuven, Hombourg, Montzen, in Berg en Terblijt – de Kom-

merstraat –, in Eijsden en Grevenbicht, of de Kommelsweg. 

Feitelijk een stuk land door de eigenaar aan een heer of 

geestelijkheid verpacht, waarop dan die heer of geestelijk-

heid belasting inde, in het Latijn terra commenda (1, 2). 

In ’s-Gravenvoeren bezaten tot 1773 de Jezuïeten de Jezuïe-

tenhof, nu ’s-Gravenhof. Ze wilden zoveel mogelijk binnen 

krijgen en zo weinig mogelijk uitgeven en waren daarom niet 

erg geliefd in het dorp. Zie trouwens boven de deur van de 

pastorij: ‘Lof zij de hogere, nu de vijanden overwonnen zijn’ 

in blauwe steen, zodat iedereen het kon lezen – wel in het 

Latijn… In die eeuwen moesten de boeren van Noorbeek, 

Mheer en Banholt met hun koeien en zeugen naar de Jezuië-

tenhof komen, om het ras zuiver te houden (3)! 

Rob Brouwers

1. Segers, J., 1993. Haspengouwse nederzettingsnamen. Een 

inleiding I. In: Mededelingen van de Vereniging voor Limburg-

se Dialect- en Naamkunde 73: 9.

2. Segers, J., 1994. Haspengouwse nederzettingsnamen. Een 

inleiding II. In: Mededelingen van de Vereniging voor Lim-

burgse Dialect- en Naamkunde 74: 9.

3. Brouwers, R., 2012. De geschiedenis van de Jezuïetenhof. 

In: D’r Koeënwoof 34: 13-15.

Waar komt de naam ‘kommel’ vandaan?
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GEZEUMERS

Taart in de Voerense bib

Zondag 28 februari was de Voerense bib te 

klein! Veel bezoekers om de standen rond 

‘taart’ in al zijn vormen te bekijken, naar de 

verhalen van Theo Broers te luisteren én… 

van de producten te proeven!

Bossen zijn niet op één-twee-drie terug 

gezond!

De laatste twintig jaar zijn de concentra-

ties van zwavel en stikstof in de lucht flink 

gedaald. Daarom zijn onze bossen nog niet 

meteen gezond want het duurt vele jaren 

voor die depositie uit de grond weggespoeld 

is. Komt daarbij dat de stikstofuitstoot wel 

flink gedaald is maar toch te hoog blijft. Uit: 

Hoe gezond zijn onze bossen, een brochure van INBO.

Kevers in het Veursbos

Het Veursbos is het grootste bosreservaat van Voeren, ruim 

150 ha. Vanaf 2013 werd hier geïnventariseerd met raamval-

len, een lokval en lijmringen. Ook met zeef- en klopstalen, 

sleep- en handvangsten en lichtvangsten. Meerdere on-

derzoeken waren er, in beuken- en eikenbestanden, ook in 

Amerikaanse eik en in fijnspar. In totaal zijn er 507 soorten 

gedetermineerd waarvan er 196 aan dood hout zijn gebon-

den. 65 daarvan staan in Duitsland op de Rode Lijst. (In België 

is nog geen rode lijst van kevers opgemaakt.) De toename 

van dood hout in het bos is hierbij erg belangrijk. (Luc Crève-

coeur en Kris Vandekerkhove in Bosreservatennieuws (INBO) 

van maart 2015) 

Het Wit Huis: fototentoonstelling in het gemeentehuis (het 

Huis van de Burger) in Margraten

De fotografie-opleiding van onze Voerense avondschool 

bracht nieuwe en mooie (kunst)foto’s aan en vergrootte oude 

foto’s van de voormalige grenspost Withuis. Veel aandacht 

ging naar het bouwvallige tankstation dat net niet als mo-

nument beschermd is. Er was veel interessants te zien maar 

een paar aspecten waren niet belicht. Geen foto van de vele 

vrachtwagens die op afhandeling wachtten en ook niet van 

het grensmonument dat de gemeente Eijsden oprichtte toen 

de grenspost werd afgeschaft. In het bezoekersboek heb ik 

geschreven dat een dergelijk project ook rond de grenspost 

van de Plank zou kunnen.

Het LIKONA-jaarboek 2014, nr 24, verscheen in januari 2016. 

Je kan het ook op het internet raadplegen. De hieronder ver-

melde artikels zijn ook relevant voor Voeren.

Het grind ontleed: samenstelling en herkomst van de stenen 

in het Maasgrind. Auteurs: Roland Dreesen, Jos Janssen, 

Daniel Van Uytven.

Dit artikel bevat het resultaat van een terreinstudie op het 

Kempens plateau en in het aangrenzende Maasdal. We 

vernemen veel over de geschiedenis van de Maas en de 

Het object dat Tonnie en Fridy bekijken, komt uit de collectie van 

Theo Broers. Het is een koperen schotel met deksel uit de achttiende 

eeuw, dat werd gebruikt om (groente)taarten te bakken op een open 

haardvuur. Op het deksel kon gloeiende houtskool worden gelegd, 

zodat de taart zowel onderaan als bovenaan goed werd verwarmd.

herkomst van de afgezette gesteenten. Ook west-Voeren ligt 

op Maasterras en zo is dit artikel ook voor ons interessant. 

De Belgische en Nederlandse studies over de Maasterrassen 

kunnen niet vergeleken worden omdat van andere gezichts-

punten uitgegaan wordt en de terrassen zelfs anders worden 

ingedeeld. Ja, die grens!

Op de Schoppemerhei vinden we afzettingen van de Oost-

Maas, toen de Maas vanaf Visé naar de Rijn stroomde en 

ter hoogte van (Alten)Broek passeerde. Ook ronde witte 

keitjes, dat zijn de oudste. Er is een groefje van in het bos 

en er is een bosweg mee verhard, ga maar eens zoeken! Die 

afzettingen vinden we ook waar de Oost-Maas nooit kwam, 

tussen Ulvend, De Plank en Schilberg, in het Gillisbos, op 

de Als, nabij Konebos. Vroeger wisten de geologen daar 

geen raad mee, ze werden ‘onx’ genoemd! Nu weten ze dat 

het afzettingen zijn van de voorloper van de Oost-Maas die 

hier stroomde. Waar naar toe?  Er kon ook eens een studie 

komen over de oudste Maasafzettingen, in het zuid-oostelijke 

Maasterrassengebied!

Is maretak wel degelijk een kalkplant? Auteur: Bert Berten.

Opvallend is dat de maretak zich in de laatste tientallen jaren 

ten noorden van zijn traditioneel gebied verspreid heeft, op 

Kempense grond. De bodem is er kalkarm, de bladeren van 

de waardplanten én van de maretakken bevatten voldoende 

kalk. (De Hasseltse universiteit verleende haar medewerking 

bij het onderzoek). Waarom heeft men zich hier beperkt tot 

de bodem (de bovenste 1,20 m)? De boomwortels gaan toch 

dieper? Daartoe had de geologische kaart mogelijk inzicht 

kunnen verschaffen. Op Katterot en omgeving dragen hoge 

populieren maretakken, al staan ze op uitgesproken kalkarme 

grond. Dieper liggen de kalklagen (de mergel) en zo diep 

gaan de wortels van die hoge bomen.

Blijft de vraag waarom de maretak zich recent in de zuidelijke 

Kempen verspreidt. Is er een verspreidingsfactor die we nog 
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niet kennen? Of is misschien 

de zaaddruk toegenomen? 

Als er veel zaad geproduceerd 

wordt of verspreid (door meer 

vogels) is er meer kans dat er 

zaden wortelen. Of zijn er in de 

aangrenzende kalkstreek mis-

schien meer maretakken? En 

dat is iets anders dan bomen 

met maretakken! Misschien 

heeft het klimaat ermee te 

maken? Of meer aandacht? Dit 

onderwerp vraagt om verder 

onderzoek.

Bij het literatuuroverzicht staan 

twee titels vermeld die over 

Voeren gaan: Luc Crèvecoeur 

over kevers en François Van-

kerkhoven over een bijzondere 

mier, allebei in het Veursbos. 

(De twee artikels zijn gepubli-

ceerd in Bosreservatennieuws.)

Kan biologische landbouw meer mensen voeden dan de 

conventionele?

Zelfs als de opbrengst lager is kan dat: biologische gewassen 

zijn beter bestand tegen ongewone weersomstandigheden, 

denk aan de klimaatproblematiek. Ook wordt de bestui-

ving vergemakkelijkt door de verhoogde biodiversiteit. En 

biologisch bewerkte bodems houden het water beter vast. 

(Nieuwsagentschap IPS, 11 februari 2016. Naar de studie 

‘Organic agriculture in the twenty-first century’, gepubliceerd 

in ‘Nature plants’.)

Kan verantwoord grondbeheer het klimaat redden?

Tropisch regenwoud dat na het kappen terug opschiet 

neemt elf keer meer CO
2
 op dan het gevestigde woud. (De 

planten groeien er veel sneller dan bij ons door de hogere 

temperatuur.) Het nieuwe bos is wel minder divers dan het 

oorspronkelijke. En jammer genoeg mag er zelden terug bos 

opschieten!

Het Europese bosbeheer van de jongste 250 jaar was niet 

goed want we vervingen veel loofbossen door naaldbos-

sen en die kaatsen minder zonlicht terug. Ook het ‘proper’ 

houden van de bosbodem heeft een nefaste invloed op de 

temperatuur. En dat geldt ook voor het bosbeheer in China, 

de VS en Rusland. (Pieter Van Dooren en Pieter Van De Sype 

in De Standaard van 8 en 11 februari)

De bodem is het grootste koolstofreservoir op aarde maar 

ooit was dat reservoir groter: veel bossen zijn gerooid voor 

landbouwgrond. Hoe kunnen we de koolstofvoorraad in 

landbouwgrond doen toenemen? Bij voorbeeld door groen-

bemesting (het onderploegen van gewassen). Ook door ver-

schillende gewassen door elkaar te laten groeien want dan 

zijn er meer micro-organismen en dat verhoogt de opslag van 

koolstof. Zo gaan we het klimaat niet redden maar alle beet-

jes helpen! (Tomas Van Dijk in De Standaard van 15 februari)

Zeven verschillende nachtvlinders afhankelijk van bosrank

Bosrank (Clematis vitalba, rierank in het Limburgs) komt 

bij ons veel voor dankzij de kalkrijkdom van veel van onze 

bodems. Maar wie had gedacht dat deze plant van holle 

wegen en wegbermen zo’n belangrijke nachtvlinderpopulatie 

heeft?  Zes jaar lang zijn in Nederlands Limburg nachtvlinders 

geïnventariseerd, daaraan is het  hele maartnummer van 

het Natuurhistorisch Maandblad gewijd. (Natuurhistorisch 

Maandblad, jg 105, 3) 

Nog Eugène Dubois in het Ursulinenconvent

Op 27 februari werden de drie Dubois-zalen in het nieuwe 

Eijsdense museum plechtig ingehuldigd. Naast de nodige 

toespraken was er een goed gespeelde act die de (moeilijke) 

Eugène Dubois en zijn verhouding tot Eijsden en omgeving 

tot leven bracht. De zalen schenken aandacht aan het werk 

van Dubois, zijn opzoekingen in de buurt (met een naboot-

sing van de Henkeput), zijn ontdekkingen op Java (de Pithe-

canthropus erectus die van naam veranderd is!) en de vele 

fossielvondsten uit het kwartaire Tiglien. 

Elza Vandenabeele 

Het Voerens Amateur Toneel presenteert het blijspel Ich 

wil ’ne boerejóng in het Dorpshuis van Teuven, Gieveld-

straat 1. De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 8, za-

terdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 april. De zaal is open 

om 19.00 uur en de voorstellingen starten om 20.00 uur.

Ich wil ’ne boerejóng  is de Voerense versie van het 

Duitse blijspel Milch mich ein letztes Mahl en wordt op 

de bühne gebracht door het VAT, onder regie van Hugo 

Weerens. Lees meer op http://www.vat89.be.

Prijs per kaart: voorverkoop € 8,- / kassa € 10,-

Voorverkoopadressen: online op http://www.vat89.be; 

Café der Pley – ’s-Gravenvoeren; Bie de Buure – Teuven; 

Bakkerij Vermeeren – Slenaken; Café Le Cramignon – 

Eijsden.
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Familienamen in Voeren

In het Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en 

Naamkunde (VLDN) nr 12 - 2010, pg 54 en 55, ontdekte ik 

een artikel van drs Jan Segers over familienamen. Hierbij een 

korte passage uit het artikel en een tabel over de frequentste 

familienamen in Voeren anno 2008.

De tabel heeft als bron: FOD Economie, KMO, Middenstand 

en Energie van de Algemene Directie Statistiek en Economi-

sche Informatie ADSEI/ Statbel.

Julien Geelen

Ook in Voeren overheersen de afstammings- of verwant-

schapsnamen (41 van de 58 kunnen tot dit benoemingsmo-

tief gerekend worden). Als patroniemen – afgeleid van de 

(voor)naam van de vader komen in de top 75 van Voeren 

de volgende namen voor, maar ze zijn (dikwijls, maar niet 

altijd) afgeleid van andere voornamen dan in Margraten en 

er zijn een aantal meerduidige namen bij: Janssen, Geelen (< 

Michiel of Gilis < Aegidius), Herens (vleivorm van hari-naam), 

Duijsens (Germaanse voornaam Theudo ‘diet, volk’ met 

-so-suffix), Theunissen (Theunis < Antonius), Zeevaert (Germ. 

voornaam Ziveerd, Sivert, Ou. Siegfried), Snoeck (voornaam, 

maar meestal bijnaam naar de visnaam), Lorquet (Frans dimi-

nutief van voornaam Laurent), Simons, Vroonen (1. patro-

niem heiligennaam Veronus, 2. metroniem Ver ‘vrouw’ One, 

of Vroon < Veronica, 3. variant van Vroome), Ernst (Germ. 

Voornaam Ernst), Hessel (1. patroniem bij een -z-ilo-afleiding 

van een hath-naam of van Hendrik of Herman, 2. Hesselle 

is een plaatsnaam onder Charneux), Claessens, Frans-

sen, Heusschen (1. Germ. Voornaam Huso, 2. O’Hoossche, 

bijnaam voor de Hoofse, die hoofs, hoffelijk, is), Michiels, 

Nyssen (voornaam Denijs), Tossings (< Toussaint ‘Allerhei-

ligen’, maar ook voornaam), Bruno, Droeven (1. patroniem 

Drove < Drogo, 2. bijnaam ‘droevig’), Huynen (1. patroniem 

< Germ. voornaam Huno of andere hûn-naam, 2. bijnaam 

bij Honing), Eussen (1. < Eusebius, 2. afleiding van Germ. 

agis-naam ‘schrik’; 3. variant van Van Heussen, Van Huysse 

< Germ. Voornaam Huso), Linder (1. plaatsnaam Linden, 2. 

variant van Lender(s) < Leonard of Germ. voornaam lind-

hari), Willems, Wolfs (1. < Germ. Wolf-naam, 2. de diernaam, 

3. huisnaam), Colin (Fr. verkorting van Nicolaus), Nix (verkor-

ting van Nicolaus), Rutten (1. < Germ. voornaam Rutger, 2. 

plaatsnaam Rutten bij Tongeren), Alleleijn (bij Alain), Heynen 

(verkorting van Hendrik), Huijnen, Lemlyn (vleivorm van 

Lambertus), Beuken (variant van Bokken, patroniem Germ. 

voornaam Bucco, Bocco), Cloos (variant van Klaas), Cluyten 

(1. patroniem, Germ. hluth-naam, met Romaanse klankont-

wikkeling hl/chl/I, of Clausius, 2. bijnaam, Mnl. cloot ‘klomp, 

kluit,(speel)bal, dikwijls scheldwoord voor een lummel, 

sukkel, sul), Collings (vernederlandste vorm van Colin), Fas-

sotte (bij Boniface), Nijssen, Schyns (verkorte vorm van Germ. 

voornaam Schinhard, later gelatiniseerd tot Fulgens, heilige 

vereerd in de streek, o.a. in Aken). Als metroniem vinden 

we Fassofte (omwille van de uitgang -te; Fassot wordt als 

patroniem geïnterpreteerd) en Vroonen, als andere verwant-

schapsnaam Broers.

Janssen   58 

Geelen   45 

Broers   36 

Smeets   36 

Beckers   35 

Debougnoux 34 

Levaux   34 

Herens   32 

Duijsens 30 

Theunissen 29 

Meyers   28 

Weerts   28 

Pinckers   27 

Zeevaert 27 

Schillings 27 

Walpot   24 

Lahaye   23 

Lemmens 23 

Peerboom 23 

Snoeck   23 

Lorquet   22 

Dodemont 21 

Dodémont 21 

Simons   21 

Vroonen 21 

Brouwers 20 

Ernst   20 

Hessel   20 

Paggen   19 

Claessens 18 

Deckers   18 

Franssen 18 

Demollin 17 

Heggen   17 

Heusschen 17 

Michiels 17 

Nyssen   17 

Tossings   17 

Aussems 16 

Bruno   16 

Droeven 16 

Huynen   16 

Pinckaers 16 

Wiertz   16 

Eussen   15 

Kerff   15 

Linder   15 

London   15 

Vanaubel 15 

Willems   15 

Hofman   14 

Plusquin 14 

Schoonbroodt 14 

Wolfs   14 

Belboom 13 

Colin   13 

Gaens   13 

Korvorst 13
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Mijn vader en grootvader zijn helaas overleden. De herin-

nering blijft. Zou dat een link zijn naar de zeis? De ‘jongluj’ 

kennen de zeis enkel nog van prenten van Pietje de Dood, de 

verpersoonlijking van de dood, de lugubere gedaante (zonder 

zeis!) waarin ze zich verkleden tijdens carnaval .

De zeis is een zeer oud landbouwkundig werktuig dat bij ons 

uit het zicht verdween! Ik heb er nog een in mijn tuinhuis 

hangen om bij gelegenheid op biologische wijze netelbossen, 

distels en zuring te bestrijden. Zelfs in de steeds groeiende 

oppervlakte natuurreservaat met zijn natte ruige beemden is 

de zeis vervangen door de lawaaierige bosmaaier. 

De zeis (Fr. la faux, D. die Sense) is niet te verwarren met 

het ‘zessel’, de zicht en de sikkel. Het kwalitatieve zeisblad is 

van gesmeed staal met een lengte tussen 50 en 90 cm. Net 

als goed kristalglas zingt of galmt het als je erop tikt. In de 

meeste tuincentra kun je zeisen kopen die qua materiaal en 

vorm je portefeuille niet belagen maar waarmee het maaien 

wat meer zweet, blaren en pijnlijke armen kost. 

Het zeisblad wordt scherp gehouden door haren en wetten. 

Haren vereist kennis, ervaring, en concentratie. Mijn opa 

was hierin een vakman. Hij ging rustig op de grond op zijn 

achterwerk zitten, plantte het aambeeld of de haarpin in de 

grond, legde het zeisblad met de snede naar zich toe op het 

aambeeld en begon geduldig gelijkmatig zacht te tikken met 

de haarhamer. Hij hield het zeisblad vast met de linkerhand, 

de duim gevaarlijk dicht bij de snede. Haren is het gelijkma-

tig dun kloppen van enkele millimeter van de snede over de 

gehele lengte van het zeisblad. Tegenwoordig gebeurt dit 

met behulp van zetmachine of haarblok die het staal enkele 

millimeter pitst.

Om de snede vlijmscherp te maken na het haren en tijdens 

het maaien moet men wetten met een wetsteen. Bij het 

wetten worden de oneffenheden van de snede glad ge-

streken en tegelijk wordt een weinig braam getrokken. Een 

wetsteen met fijne korrel levert fijne braam. Mijn opa had 

aan zijn broeksriem een grote koehoorn hangen, gevuld met 

azijn, waarin zijn wetsteen stak. Hij plantte de zeis met de 

steel in de grond, hield het zeisblad in het midden vast met 

zijn linkerhand en streek met de rechterhand in een lange 

wrijfbeweging met de wetsteen van de steel naar de punt. 

Soms spuwde hij even flink op de wetsteen. Toch maar goed 

opletten want 

de vingers 

glijden aardig 

dicht langs 

de scherpe 

snede.

De zeissteel 

was vroeger 

uit hout, van 

onder wat 

dikker en licht 

gekromd. 

Tegenwoor-

dig zijn het 

voorgevormde 

Maaien met de zès

metalen 

buizen. Aan 

de zeissteel 

worden 

twee 

handvaten 

bevestigd, 

een gebo-

gen draad 

zwad- of rij-

enlegger en 

een klem 

met twee 

bouten om 

het zeisblad vast te zetten. Het bovenste handvat wordt 

op okselhoogte, in de zelfde richting evenwijdig met het 

zeisblad aan de zeissteel vast gezet en dient voor de trek-

snijbeweging naar links. Het onderste handvat staat onder 

een hoek van 45 à 75 graden, t.o.v. het bovenste en op een 

tussenafstand van de onderarm plus vuist. Met het onder-

ste handvat stuur je en houd je het zeisblad op de grond.

Nu nog iets over de maaitechniek. De maaibeweging is een 

halve cirkelvormige zwaai-glijbeweging van rechts naar links 

over een breedte tussen één en anderhalve meter. Men zet 

dun in en laat de snede breder uitlopen. In de teruggaande 

beweging blijft het zeisblad voeling houden met de grond 

terwijl de maaier beide voeten vooruit zet. Maaien is glij-

den, niet kappen. De maaier houdt zijn lichaam recht, licht 

voorover gebogen. De aandrijving, de motor, komt vanuit 

de rompdraaiïng. De armen geven sturing. Goede lichaams-

houding en goede techniek voorkomt fysieke problemen.

In vroegere tijden waren er beroepsmaaiers die op vraag 

van eigenaren tegen betaling maaiden en in groep van stuk 

naar stuk trokken. Ervaren maaiers maaien 0,5 tot 2 are 

per uur, uitschieters 2,5 tot 3 are per uur. Beroepsmaaiers 

begonnen ’s avonds of ’s morgens vroeg, voor dag en dauw, 

… of toch met dauw aan hun maaiopdracht. Vochtig gras 

maait aanzienlijk gemakkelijker, zeker als je samen een 

liedje zingt. 

Het laatste aspect dat ik ook voor de eventuele hedendaag-

se gebruiker onder de aandacht wil brengen, is de veilig-

heid. Houd nieuwsgierigen, kinderen, honden en katten op 

veilige afstand. Hang de zeis op een veilige plaats met het 

zeisblad omwikkeld met een jute zak of dweil.

De inhoud van dit artikel werd ontleend aan de brochure 

Maaien met de zeis van Johan Wouters, 1994, mij ter be-

schikking gesteld door Charis Frederickx. Je kunt ze down-

loaden op http://www.heemennatuurvoeren.be/archief/ 

zeismaaien.pdf. Op internet vind je ook diverse Youtube-

filmpjes die je leren 

hoe je met een zeis 

moet maaien en hoe 

je ze moet haren.

Julien Geelen
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Vluchtelingen zijn van alle tijden

Uit Caberg (nvdr: nu een wijk van Maastricht) schrijft men 

aan de Nieuwe Venloose Courant:

In een der gepasseerde nachten hoorden eenige soldaten 

een klagelijk kindergeschrei. Toen zij op onderzoek uitgingen, 

vonden zij in een stuk land een uitgeputte Belgische vrouw 

met twee jonge kinderen. Zij brachten vrouw en kroost in 

een in de nabijheid staande wachthut en nadat zij haar wat 

te drinken en een paar reepen chocolade hadden gegeven (’t 

was alles waar ze over beschikten) bereidden zij voor vrouw 

en kinderen van hooi en stroo een nachtleger, waarbij de 

overjassen en mantels der soldaten als dekking dienst deden. 

Den volgenden morgen reeds vroeg, klopten zij een in de 

nabijheid wonenden boer op en vroegen huisvesting voor de 

vrouw en haar kinderen. Op de meest liefderijke wijze wer-

den ze daar verpleegd en werd hun een zacht bed gegeven, 

waar de vrouw van haar vermoeienissen kon uitrusten.

Zij was van een der dorpjes van achter Luik vandaan, en 

had de geheele reis te voet afgelegd. Zij wilde haar echtge-

noot bezoeken, die in Harderwijk was geïnterneerd. (Nvdr: 

Belgische militairen die de grens met het neutrale Nederland 

overstaken, werden ontwapend en tot het einde van de oor-

log naar het ‘Belgenkamp’ in Harderwijk overgebracht. Het 

bood plaats aan ongeveer 13.000 soldaten.) De soldaten der 

grenswacht brachten, met behulp van eenige burgers, wat 

geld bij elkaar, zoodat de vrouw met haar kinderen per trein 

naar haar echtgenoot kon reizen.

Dit verhaal verscheen op 20 juli 1915 in de Nederlandse krant 

De Grondwet.

Te mooi om waar te zijn

Op Wikipedia vond ik op de pagina over Moelingen een ver-

haal over 112 Belgische wielrenners, die daar in 1915  in een 

gedurfde actie de grens zouden zijn overgestoken. Ze hadden 

het Duitse bestuur weten wijs te maken dat het om een wie-

lerwedstrijd ging. De bron op de Wikipedia-pagina verwees 

naar een Amerikaanse krant, de Harrisburg Telegraph, van 27 

augustus 1915. Maar naar mijn gevoel rook dat verhaal toch 

wat te veel naar onzin.

Wat verder zoeken in Nederlandse kranten uit die tijd (alle-

maal op te vragen via http://www.delpher.nl) leerde dat het 

bericht al op 23 en 24 juli in diverse Nederlandse kranten was 

verschenen. Opvallend: allemaal in identieke bewoordingen, 

alsof ze het klakkeloos hadden overgeschreven uit dezelfde 

bron – of van elkaar. Alleen de titels waren verschillend.

De kranten vertelden hoe een Velo-Maatschappij in Luik met 

toestemming van de Duitse overheid al enkele weken korte 

wielerwedstrijden, over afstanden van 20 tot 25 km, organi-

seerde. De opbrengst ging voor de helft naar het Belgische 

en voor de helft naar het Duitse Rode Kruis. Dan vroegen 

ze toestemming voor het organiseren van een ‘provinciale 

wegwedstrijd’. Omdat die ook wegen pal op de grens zou 

aandoen, kregen ze de toezegging dat de Duitse grenswach-

ten de deelnemers rustig zouden laten passeren en niet 

voortdurend passen of papieren zouden vragen. Er waren 

niet minder dan 115 deelnemers. Maar toen die aan de grens 

in Moelingen kwamen, stormden ze bliksemsnel de grens 

met het neutrale Nederland over. Tot grote woede van de 

Duitse overheid: ‘Zoo ze nog ooit een der wielrenners te pak-

ken krijgt, zal het dezen aan zware straffen niet ontbreken.’

De Amerikaanse krant die het bericht oppikte, wist zelfs te 

vertellen dat elke wielrenner een armband met de Duitse 

kleuren moest dragen en aan zijn fiets een Duits vlaggetje 

moest bevestigen – overigens door de Duitsers zelf geleverd. 

De organisatoren legden zich maar met tegenzin bij die eis 

neer.

Maar op 7 augustus meldde de Nederlandse krant De Tijd 

al: ‘Thans wordt ons gemeld, dat de zaak zich niet aldus 

heeft toegedragen. Slechts een groepje van drie man wist 

tegen valavond per fiets over de grens te geraken, maar dit 

geschiedde niet in een officieel aangekondigden wedstrijd. 

Slechts hadden zij onderling gewed, wie het eerst over de 

grens zou wezen. Thans bevinden zij zich in een opleidings-

kamp in Noord-Frankrijk.’ Die correctie heeft Amerika klaar-

blijkelijk niet bereikt en daar namen ze de kwakkel niet alleen 

gretig over, maar deden ze er nog een schepje bovenop.

In het Italiaans zeggen ze over dergelijke verhalen: Se non è 

vero, è ben trovato — zelfs als het niet waar is, is het toch 

mooi gevonden. De kwakkel op Wikipedia heb ik intussen zelf 

weggehaald.

Rik Palmans
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Lees oude boeken met Google Books

‘Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang 

op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is 

gescand door Google. Dat doen we omdat we alle boeken ter 

wereld online beschikbaar willen maken. Dit boek is zo oud 

dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel 

uitmaakt van het publieke domein.’ Zo schets Google zelf de 

filosofie achter het project Google Books.

Daardoor zijn nu diverse boeken beschikbaar die interessant 

zijn voor de geschiedenis van Voeren. In Heem (het tijdschrift 

dat tot 1972 een voorloper was van onze eigen Koeënwoof) 

vond ik er vaak verwijzingen naar, maar ik zag ertegenop om 

ze in een bibliotheek in Luik of nog verder te gaan inkijken. 

Vaak is dat nu niet meer nodig omdat je ze gewoon van het 

internet kunt downloaden. Gratis beschikbaar en je kunt ze 

thuis op je eigen computer bewaren en lezen. De laatste tijd 

sprokkelde ik zo een hele bibliotheek bij elkaar van boeken 

uit de negentiende eeuw, waarin ook aandacht wordt be-

steed aan de geschiedenis van de Voerdorpen.

Zo schreef Henri Delvaux (of Del Vaux, zoals hij zelf zijn naam 

schreef) in 1841 een Dictionnaire géographique de la Provin-

ce de Liège. In twee delen zelfs, een voor de dorpen en ste-

den op de linkeroever van de Maas en een tweede voor die 

aan de andere kant van de rivier. ’s-Gravenvoeren krijgt daar 

overdreven veel aandacht in, en dan vooral de opgraving van 

de Romeinse villa ten zuiden van Schophem. Delvaux had im-

mers zelf de opgravingen georganiseerd. Enkele jaren na de 

publicatie van deze Dictionnaire zou hij met stenen van die 

villa de Steenboskapel bouwen. De brochure die hij in 1851 

liet drukken – La découverte du Steenbosch, met een verslag 

van de opgravingen – is eveneens gedigitaliseerd. Net als zijn 

Dictionnaire biographique de la Province de Liège (maar die 

is niet echt interessant in verband met Voeren).

Die Dictionnaires zetten me op het spoor van nog andere 

soortgelijke publicaties waarin de Voerdorpen – zij het vaak 

maar heel kort – worden aangehaald. (Serendipiteit noe-

men ze dat: iets vinden wat je niet zoekt.) De oudste waarin 

iets over onze dorpen is terug te vinden, is de Dictionnaire 

géographique, statistique et administratif de la Belgique 

uit 1831, van De Bouge. België – waar toen ook het huidige 

Nederlands Limburg toe behoorde – had zich nog maar pas 

losgemaakt uit het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de 

enige gegevens die we erin vinden, zijn het aantal inwoners 

en de afstand (in lieues: afstand in een uur te voet afgelegd, 

in België gelijkgesteld aan vijf km) tot enkele belangrijkere 

plaatsen in de buurt. (Afbeelding hieronder.)

Dan is de Dictionnaire géographique de la Province de Liège, 

eveneens uit 1831, van Vandermaelen interessanter. In te-

genstelling tot Delvaux tien jaar later – die vooral historische 

aspecten interessant vond –, besteedde hij meer aandacht 

aan landbouw en economische activiteiten. In 1840 publi-

ceerde Havard zijn Dictionnaire des communes de Belgique, 

met informatie over inwonersaantallen, gehuchten en af-

standen. Ook in de tweede druk, uit 1844, staat Sippenaken 

nog vermeld bij Teuven, weliswaar met de vermelding dat 

het sinds 1842 een zelfstandige gemeente is geworden. In 

de Dictionnaire géographique et statistique du Royaume de 

Belgique van Meerts, uit 1845, krijgt Sippenaken wel al een 

aparte vermelding. Remersdaal maakte tot 1852 deel uit 

van Hombourg. Pas in de Dictionnaire des communes […] du 

Royaume de Belgique van Tarlier, uit 1858, verschijnt het als 

zelfstandige gemeente.

Andere werken met een overzicht van álle Belgische gemeen-

ten heb ik verder niet meer bekeken omdat de informatie 

over een specifieke gemeente altijd maar heel beperkt is. Eén 

uitzondering toch: de tweedelige Dictionnaire historique et 

géographique des communes belges van De Seyn uit 1924, 

die ook in het Nederlands verscheen als Geschied- en Aard-

rijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten.

Een speciale vermelding verdient ook Promenades dans les 

environs de Visé, van douanier Caumartin uit 1862. Lichtvoe-

tige literatuur, met wat de historische zaken betreft vooral 

afschrijfwerk, maar hier en daar toch ook met eigen waar-

nemingen. Zo vernemen we dat het in Sint-Pieters-Voeren 

’s avonds naar selder rook. Voor de rest was er ‘rien digne 

de notre attention’, waren er niet de bron van de Voer en de 

Commanderie (die hij wel uitvoerig bespreekt).

Ik had niet meteen door dat de instructie om een 

boek in pdf-vorm te downloaden, verstopt zit onder 

het ‘tandwieltje’ rechts op het scherm. Je moet ver-

volgens een vervormd woord overtypen om Google 

te bewijzen dat je een mens en geen computer 

bent. Het boek verschijnt dan op je scherm, maar 

vergeet niet het ook op je harde schijf op te slaan!
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Bij de nog oudere boeken is vooral Rerum Belgicarum Anna-

les – zie afbeelding hierboven – van Miraeus (Aubert le Mire) 

uit 1630 interessant, omdat hij voor ’s-Gravenvoeren de toen 

nog zichtbare ruïnes van de villa van Steenbos en van het 

kasteel Op de Saele vermeldt (tweede kolom, tweede alinea). 

Hij is ook de eerste die zegt (tweede kolom bovenaan) dat 

de graven van Dalhem ooit een residentie hebben gehad in 

’s-Gravenvoeren: … Forum Comitis, quo in loco Comites olim 

Dalemienses sedem habuerunt – een (twijfelachtige) stelling 

waarvoor hij geen argumenten geeft, maar die door latere 

auteurs steevast werd overgenomen. 

De woorden ‘in loco qui vocatur Furonis’ (linkerkolom, begin 

tweede alinea – betekent: in een plaats die [van] Voeren 

wordt genoemd) heeft hij gehaald uit de Historia Francorum 

van Aimoin de Fleury. Waarschijnlijk baseerde hij zich op een 

gedrukte versie ervan. Op het internet vind je de Historia ook 

als handschrift uit 1332 – dat op zijn beurt een transcriptie is 

van een nog oudere kopie; het origineel stamt van omstreeks 

1000 –, voor een 

keer niet bij Goog-

le Books maar op 

http://gallica.bnf.fr. 

Nu is zo’n middel-

eeuws handschrift 

niet iets wat je 

vlotjes leest. Maar 

gelukkig zijn er 

elders op het in-

ternet tekstversies 

van te vinden, die 

je dan naast het 

manuscript kunt 

leggen. Probeer dit maar even te lezen in onderstaande kopie 

van het manuscript: Conventio quae inter gloriosos reges 

Ludovicum filium Caroli imperatoris, itemque Ludovicum 

filium Ludovici regis in loco qui vocatur Furonis Kalendis No-

vembris ipsis et communibus … (en dan gaat de zin verder op 

de volgende pagina). Een en ander gaat over een ontmoeting 

op 1 november 878 tussen Lodewijk III (de Jonge) en Lode-

wijk de Stotteraar in Voeren, waarbij ze overeenkwamen het 

eerder gesloten verdrag van Meerssen te respecteren. Het is 

de oudste vermelding van Voeren in een historische tekst.

Voorlopig houd ik het bij dit overzicht. Maar wie weet, mis-

schien brouw ik uit al die bronnen nog wel eens een artikel 

voor d’r Koeënwoof, over hoe de Voerstreek er in de negen-

tiende eeuw uitzag. Wie daaromtrent nog andere interes-

sante bronnen kent, mag me dat altijd laten weten.

rik.palmans@scarlet.be
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Fijn stof bij de buren

Milieufront Eijsden organiseerde op 29 januari een info-

avond met prof. Onno van Schayk. Hij is een specialist op het 

vlak van door fijn stof veroorzaakte gezondheidsproblemen. 

Uit zijn betoog onthouden we vooral dat zestig procent van 

het fijn stof afkomstig is van het verkeer. Vooral dieselmoto-

ren zijn de grote boosdoeners. De mensen van Milieufront 

vroegen zich toch ook af het intense vliegverkeer boven 

hun gemeente (en dus ook boven Voeren) tot de vervuiling 

bijdraagt. Het zijn vooral opstijgende vliegtuigen die voor 

veel fijn stof zorgen, dus dat zou nog kunnen meevallen. (Die 

vliegtuigen zorgen natuurlijk wel nog altijd voor veel geluids-

overlast.)

Ook over wat er bij Knauf, op de grens van Visé en Moelin-

gen, de lucht ingaat, was er enige ongerustheid. Net als over 

CBR: wat gebruiken die allemaal om hun ovens warm te 

stoken? Kortom: ze kijken daar in Eijsden met enige argwaan 

naar hun Belgische buren. Ook Tihange (zie verder) werd 

even vernoemd als bron van ‘burenlast’.

De belangrijkste conclusie van de avond was dat we eigenlijk 

veel te weinig weten. Vóór het vliegverkeer intenser werd, 

stond er in Eijsden een meettoestel. Maar dat is weggehaald 

en tegenwoordig haalt men fijn-stofwaarden uit extrapolatie 

in rekenmodellen. Volgens Van Schayk een erg discutabele 

manier van werken; hij pleitte dan ook voor een goed uitge-

bouwd netwerk van meetpunten.

Er is volgens hem nog altijd niet genoeg aandacht voor het 

gezondheidsrisico dat fijn stof met zich meebrengt. Zo zal de 

ondertunneling van de A2 in Maastricht zeker voor een verla-

ging van de hoeveelheid fijn stof zorgen. Maar waar de auto’s 

weer boven de grond komen zal er juist een verhoging van de 

concentratie optreden. Filters om dat tegen te gaan zouden 

ongeveer 40 miljoen euro kosten – in het totale kostenplaatje 

maar een kleine post – maar toch komen ze er niet.

Wat we er volgens hem als gewone burger aan kunnen doen: 

de auto zoveel mogelijk laten staan, volgende keer geen 

diesel meer kopen en geen hout meer in de open haard 

verbranden. De professor zette binnenshuis roken ook maar 

meteen in het rijtje.

Tihange

De steden Aken en Maastricht nemen het voortouw in een 

juridische actie tegen het langer open houden van Tihange 1 

en het opnieuw opstarten van de ‘scheurtjesreactor’ Tihange 

2. Ook andere grensgemeenten in Duitsland en Nederland 

zouden overwegen om zich daarbij aan te sluiten. De Belgi-

sche centrales hebben volgens De Tijd in het buitenland het 

imago van ‘opgelapte kneusjes’ gekregen.

Ook in de Voerense MilieuAdviesRaad kwam het thema al 

ter sprake. Als ze zich in Maastricht en Aken ongerust maken, 

dan is het logisch dat wij – die nog iets dichter bij Tihange 

wonen – de zaak eveneens blijven volgen.

Rik Palmans

Antwoord op: wie kent deze zwam?

Zo luidde mijn oproep in het vorige nummer. Het ging om 

een massale vlucht van onbekende olijfgroene zwam-achtige 

groeisels in de vorige na-zomer, hier op ons terras op de 

Schophemerhei. Welnu, er hebben een aantal mensen gerea-

geerd. Dank daarvoor!

Willy Duijsens, zelf plantenziektekundige, dacht aan de 

uiterst zeldzame Aardtong maar betrok er toch nog anderen 

bij. Zo kwam de vraag via René Schreurs, Mathieu Dries-

sen en Gut Tilkin van de Mycologische Vereniging Limburg 

terecht bij korstmosdeskundige Dries Van den Broeck, die is 

verbonden aan de Plantentuin in Meise. Deze zag het direct: 

het gaat om een cyanobacterie (vroeger blauwwier ge-

noemd) en hij kwam uit bij de naam Nostoc commune.  En in-

derdaad:  als je op internet even zoekt op deze naam en kijkt 

bij afbeeldingen, dan klopt het helemaal. Het is een soort die 

zich thuis voelt op grond, gravel en betegelde oppervlakten. 

Raadsel opgelost!

Ed de Grood Tot omstreeks 1970 was de Blauwe reiger een zeldzame soort 

in het binnenland. Maar de laatste decennia nam hun aantal 

exponentieel toe en nu zie je ze bijna overal. Sinds enkele 

jaren is ook de Grote zilverreiger regelmatig te zien. Deze 

foto is genomen in Sint-Pieters-Voeren, in een weiland in de 

omgeving van Magis. Vaak vertoeft hij daar in het gezelschap 

van de Blauwe reiger, op zoek naar muizen en kikkers.
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25ste LIKONA-dag: 600 deelnemers vieren jubileum mee

In korte mededelingen werd aandacht gevraagd voor fos-

sielen van zeegras in vuursteen en voor het belang van 

naaldbossen voor onze fauna. Dan volgden de werkgroepen, 

allemaal met een interessant programma maar je moet nu 

eenmaal kiezen! Het beheer van reeën- en everzwijnenbe-

stand bekoorde me wel maar ik ging toch naar mijn eigen 

werkgroep, de geologische. Daar kregen we een uiteenzet-

ting over de mogelijkheden en vooruitzichten van geo-

thermie, dit is gebruik maken van de warmte die in diepe 

aardlagen opgesloten is. Volgde een overzicht van de soorten 

natuursteen die de Romeinen in onze contreien gebruikten. 

Het namiddagplenum boeide met mededelingen over inva-

sieve planten, Europese meetnetten, wilde bijen. Dan nog 

een overzicht van 25 jaar LIKONA (Limburgse Koepel voor 

Natuurstudie).

Het belang van deze dag zit hem niet alleen in wat je leert 

maar ook in de vele contacten en in de stands van natuur-

verenigingen en -boekhandels. En er is ook praktisch iets op 

te steken. Had je er ooit aan gedacht dat de mooie bloemen-

randen die ingezaaid worden de wilde bijen meer kwaad 

dan goed doen? Je zaait planten in die niet helemaal de-

zelfde zijn als die welke hier groeien. Die verdringen sowieso 

oorspronkelijke bloemen. De plaatselijke wilde bijen vinden 

geen voedsel en de soorten bijen die bij de vreemde planten 

horen worden niet mee geïmporteerd! Want wist je dat er in 

Limburg alleen 260 soorten wilde bijen zijn? Die zijn dikwijls 

gebonden aan hun eigen plantensoort.

Als veel mensen de LIKONA-dag bijwonen geeft dat wel een 

boost aan het natuurbewustzijn. Wie in de krant leest hoe-

veel mensen zich daarvoor verplaatsen, krijgt onbewust mee 

dat natuur van belang is! 

Bij de Vogels drie interessante inleidingen, waarin steeds het 

zwaartepunt lag op de nieuwe inzichten die het bij elkaar 

brengen van de oude en nieuwe gegevens ons over de 

Limburgse avifauna leveren. Zij gaven een helder beeld van 

de resultaten van het tellen van vogels tijdens de voor- en 

najaarstrek op verscheidene telposten verspreid over de 

provincie. Dit materiaal wordt aangevuld met gegevens die 

het ringen van vogels oplevert, en met losse waarnemingen 

op de website http://www.waarnemingen.be. Naast dit soms 

opwindende, soms doodsaaie veldwerk werd ook aandacht 

besteed aan een groep vogelaars die actief is in de 

archieven in Brussel. Daar worden dan oude map-

pen doorgespit op Limburgse waarnemingen vanaf 

de twintiger jaren van de vorige eeuw, om zo een 

overzicht te krijgen van het wel en wee van de Lim-

burgse vogelwereld in het verleden. Voorwaar, geen 

gemakkelijk werkje, als je er rekening mee houdt 

dat de waarnemingen in het Frans of Nederlands 

werden opgetekend, er nog geen gestandaardiseer-

de benamingen waren noch voor de vogelsoorten 

noch voor de plaats van waarneming. Bestaan er 

ook aparte overzichten van de vogelnamen in de 

Voerense dialecten? Een tweede archiveringsklus 

bestaat uit het digitaliseren van ornithologische 

tijdschriften om ook daaruit systematisch materiaal 

te kunnen putten. (Hiervoor zijn vrijwilligers nog van harte 

welkom!)

Voor de tweede sessie schoven we aan bij de Werkgroep 

Ongewervelden, de ‘kleine beestjes’, waar een enthousiaste 

Reinier Akkermans (NatuurHistorisch Genootschap Limburg) 

een verhaal hield over Lieveheersbeestjes. Hij verdeelde zijn 

woonstad Roermond en directe omgeving in een 16-tal kilo-

meterblokken, waarin hij met een schepnet en notitieblok 

gewapend het openbare groen – bomen, struiken, grasland-

jes en rommelhoekjes – tien tot vijftien keer bezocht. Alle 

gevangen exemplaren werden bekeken en opgeschreven. 

De oogst was verbazingwekkend: Toen hij begon, was er een 

vijftal soorten bekend in Roermond en omstreken, maar Rei-

nier kwam na een half jaar al op niet minder dan 22 soorten. 

Roermond dus een hotspot voor Lieveheersbeestjes. Weinig 

mensen doen een dergelijk onderzoek, dus je hebt al gauw 

een leuk resultaat. Reiniers advies is dan ook: goed kijken en 

stipjes tellen, zo moeilijk is dat niet, dus: gewoon doen, en je 

leert zo ook je directe woonomgeving op een leuke manier 

nog intensiever kennen! Terug in Teuven hebben we dan 

ook maar eens gekeken hoe het met de Lieveheersbeestjes 

in Voeren staat. Dat viel niet tegen. De website http://www.

waarnemingen.be geeft voor heel België 37 soorten, waarvan 

er 15 in de periode van 2000-2016 één of meer keren in de 

Voerstreek zouden zijn waargenomen:

Aziatisch lieveheersbeestje veelstippelig (Harmonia axyridis 

f. succinea), Aziatisch lieveheersbeestje viervlekkig (Harmo-

nia axyridis f. spectabilis), Aziatisch lieveheersbeestje spec. 

(Harmonia axyridis), Citroenlieveheersbeestje (Psyllobora 

vigintiduopunctata), Meeldauwlieveheersbeestje (Halyzia 

sedecimguttata), Oogvleklieveheersbeestje (Anatis ocellata), 

Roomvleklieveheersbeestje (Calvia quatuordecimguttata), 

Ruig lieveheersbeestje (Hippodamia variegata), Schaak-

bordlieveheersbeestje (Psyllobora quatuordecimpunctata), 

Tienstippelig lieveheersbeestje (Adalia decempunctata), Tien-

vleklieveheersbeestje (Calvia decemguttata), Tweestippelig 

lieveheersbeestje (Adalia bipunctata), Veertienstippelig lie-

veheersbeestje (Propylea quatuordecimpunctata), Viervlek-

lieveheersbeestje (Exochomus quadripustulatus), Zevenstip-

pelig Lieveheersbeestje (Coccinella septempunctata).

Elza Vandenabeele, Annette van der Valk, Onno Kneepkens

Foto © Chris Schuster
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Op een regenachtige zondag-

voormiddag in januari verlaten 

we het plein voor de kerk van 

Sint-Pieters-Voeren en lopen elf 

belangstellenden achter gids 

Rik Palmans aan, die gelijk start 

met een klim. Vandaag lopen we 

over veel kalkrijke bodem en dat 

is onder andere in de bermen 

van de (holle) wegen of paden 

duidelijk waarneembaar. Zelfs 

de akkers lijken bezaaid met 

stukken kalk of mergel. Vanuit 

de Voervallei brengt de klim 

ons naar de vallei van de Veurs. 

Dit beekje geeft haar naam aan 

de nederzetting Veurs, die we 

allemaal kennen vanwege de 

enorme hoeveelheid fraaie en 

soms ook minder stevige vak-

werkpanden.

Langs de rand van het Veursbos 

volgen we een pad waar vooral 

de rozetten van de Purperorchissen veel aandacht krijgen. 

Ook hier blijkt dat met gericht beheer veel mogelijkheden 

ontstaan voor de doelgroepen of plantensoorten. Het sterk 

uitgedunde bos biedt voldoende mogelijkheden om zich te 

kunnen handhaven.

Een mooi pad, ‘behangen’ met hazelmuiskastjes, voert ons 

naar Krindaal, waar een grote wijngaard ons verleidt om 

doorheen te lopen (het betreft een oud bestaand pad dat 

nauwelijks nog gebruikt wordt). Het is weer klimmen maar 

aan de bosrand kijken we terug op de schitterende glooiingen 

van dit dal.

We volgen de bosrand en dan geeft Rik aan dat we een korte 

maar stevige helling voor ons hebben. Boven weten we wat 

hij bedoelde want iedereen wil best even uitpuffen. Onze 

hijgende ‘rusters’ op de bank kunnen een pand met natuur-

steen bewonderen. Ook deze bouwstijl typeert de streek 

want in de bodem ligt het bouwmateriaal voor het oprapen.

Na wat gemodder op het plateau en het genieten van een 

fraai doorkijkje op Sint-Martens-Voeren mogen we weer 

dalen en maken we kennis met diverse bronnetjes in de holle 

weg of in de bermen. Zo raken we zelfs de modder van ons 

schoeisel weer snel kwijt. Het spoorwegviaduct bepaalt het 

beeld van het dorp en we kunnen zelf ervaren hoe imposant 

dit bouwwerk is.

In Sint-Pieters-Voeren wijken we even van de route af om de 

boerderij van het kasteel, de Commanderie, op te zoeken. 

Vele kilo’s zwaarder (zelf vervaardigde stroop) verlaten we 

die weer. Gelukkig is het niet ver meer tot aan de auto’s.

Henri Thijssen 

(Red.) Deze wandeling volgde grotendeels het traject van de 

Bronnenwandeling. Op het internet vind je met de hulp van 

Google onder meer een audiogids voor deze wandelroute.

De foto’s van de NHGL-wandeling vind je op https://picasa-

web.google.com/henri.thijssen/NHGLExcursieVoerstreek. Op 

zijn fotogalerij staan overigens nog heel wat meer foto’s van 

wandelingen in onze streek.

De Bronnenwandeling, met de plantengroep van het NHGL

De vliegenzwam

Om te kunnen verklaren hoe de vliegenzwam aan zijn naam 

kwam, moeten we een heel eind terug in de tijd. De vroegere 

bewoners van onze Kempische langgevelhoevetjes, met de 

potstal vlak naast het woongedeelte, hadden heel wat last 

van vervelende vliegen, zeker wanner de smoelpap of de 

boekweitkoek met stroop op de tafel kwam. De vliegenzwam 

bracht hier dan gelukkig redding. De rode hoedhuid, rijkelijk 

met suiker bestrooid, werd op een schoteltje op de venster-

bank geplaatst. Aangetrokken door geur en kleur van dit 

heerlijk gerechtje, begonnen de vliegen onmiddellijk te smul-

len, om dan na enkele seconden bedwelmd neer te ploffen 

op het schoteltje. Men had de ‘ongewenste plaaggeesten’ 

dan maar voor het oprapen. Een variant op deze ‘vliegenvan-

ger’ bestond erin de hoed van de zwam te deponeren in een 

schoteltje melk, al even efficiënt als de gesuikerde hoed. De 

toepasselijke naam Tue-mouche is in Frankrijk tot op heden 

nog steeds de gebruikelijke term in de gewone omgangstaal.

Afgaande op nog een andere toepassing van deze zwam, zou 

men zijn naam ook wel kunnen wijzigen in ‘ratten- of muizen-
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Op vele plaatsen was het de, christelijke, gewoonte om op de 

plaatsen waar voorheen een zogenaamd ´heidendom´ was 

gebouwd, dat grotendeels of helemaal af te breken en er iets 

christelijks op te zetten. Waarschijnlijk deed men dit om te 

laten zien dat dat heidense bijgeloof vergeten moest worden 

en dat men nu bij de christenen diende te behoren.

Een architectonisch heidendom kan bijvoorbeeld bestaan uit 

o.a. een Romeinse Jupiterzuil, zoals de zuil die we vonden op 

de plaats in Maastricht waar nu hotel Derlon aan het Onze-

Lieve-Vrouwplein is gebouwd, en een fragment daarvan en 

van huisjes die er omheen gestaan hebben nog te zien zijn 

in de restaurantkelder van genoemd bedrijf. Alleen op de 

zondag is daar ook het museumpje geopend dat naast dat 

kelderrestaurantje aanwezig is. Daarvoor, dus voordat het 

hotel gebouwd werd, en bovenop dat Romeinse Heiligdom, 

stond er een kerk. Maar ook in Aken (de Dom) en Tongeren 

(Onze-Lieve-Vrouwbasiliek) is zoiets gebeurd.

Ik weet niet of ik er een neusje voor had ontwikkeld, maar 

net toen ik onderweg was voor een van mijn geregelde 

observatiewandelingen in kerken en kastelen, zag ik namelijk 

dat niet alleen op die plaatsen in Nederland en Duitsland, 

maar ook in de kerk in Tongeren een Romeins heiligdom aan-

wezig was.  Althans de resten van dat heiligdom. Puur toeval-

lig waren ze net bezig dat bloot te leggen en mijn hart begon 

Heiligdom op heidendom
Foto © www.onroerenderfgoed.be

zwam’. Bij een ratten- of muizenplaag werd de paddenstoel 

in stukjes gesneden, door eiwit gehaald, gepaneerd en ver-

volgens gebakken. Deze lekkere hapjes werden dan geplaatst 

bij de holen van de ongenode gasten, die deze buitenkans 

natuurlijk niet onbenut lieten. Helaas voor de beestjes, deze 

smulpartijen kenden steeds een dodelijke afloop.

Een gans ander dodelijk effect van deze zwam ondervinden 

soms berk, den of spar, bomen waarmee deze zwam on-

der normale omstandigheden in symbiose samenleeft. Als 

deze omstandigheden echter ongunstig worden bij gebrek 

aan voldoende voeding in de bodem, kan de zwamvlok een 

vernietigende aanval inzetten op het wortelgestel van vriend 

Foto © D. Bergsma (via Wikimedia)

berk. In plaats van samenleven ontstaat er dan een 

vorm van parasitisme, waarbij de boom steeds het 

onderspit zal delven. De snelgroeiende zwamvlok-

ken dringen het ondergrondse boomhout binnen, 

en eisen het tekort aan voeding dringend op voor 

zichzelf. Vandaar dat men bij mycorrhiza ook wel 

spreekt van ‘gebalanceerd parasitisme’, waarbij 

de balans wel eens naar de verkeerde kant kan 

uitslaan voor de boom.  De lieve buurvrouw wordt 

dan de femme fatale die het levenseinde van haar 

buurman in versneld tempo zal teweeg brengen.

Voor de mens is het eten van vliegenzwammen 

zelden dodelijk, maar een aantal gevolgen zijn toch 

allesbehalve prettig te noemen. Op fysisch vlak zijn 

braken, diarree, hevige buikpijn, zweten en zelfs 

incontinentie, verschijnselen die kunnen optreden 

na consumptie van  deze zwam. Op psychisch vlak 

dient men rekening te houden met angstaanvallen, 

woedeuitbarstingen en zelfs erge agressie. Denken 

we maar even aan onze vrienden de Vikings, die 

onder invloed van de stof muscimol na het eten van vlie-

genzwammen, geen last meer hadden van remmingen in de 

hersenen, bij het leegplunderen en platbranden van onze 

contreien.

Geef mij dan maar liever de gelukzalige roes van een lekker 

glaasje wijn bij een heerlijk oesterzwam- of cantharelgerecht, 

zeer smakelijk en alleszins zonder angstaanjagende hallucina-

ties achteraf.

Jos Tuerlinckx
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tot zevende eeuw) was geïntegreerd. Daarnaast werden 

ook bijzonder goed bewaarde restanten van een Romeinse 

woning in de basiliek aangetroffen. 

Ook ik zelf ga, zeker na die tien jaar dat het nu bijna geleden 

is dat men dat in Tongeren en Aken aan het blootleggen was, 

weer eens kijken hoe de verschillende landen met ons cultu-

reel erfgoed zijn omgegaan!

Doeke Krikke

In 2014 verscheen bij Davidsfonds Uitgeverij een boek over de 

Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren. A. Ervynck, K. Van-

devorst en E. Oomen belichten daarin het ‘ontzettend lange 

verleden’ van de kerk.

sneller te kloppen toen ik een kijkje onder de vloer mocht 

nemen! Een leuke manier om je archeologisch neusje te sto-

ten. Als jullie ook de kriebel krijgen van deze archeologische 

bijzonderheden, raad ik jullie aan de genoemde drie plekken 

eens te bezoeken om het met eigen ogen te aanschouwen !

Wat het precies voorstelde las ik later in een Belgische krant:

06 april 2005 (belga) — TONGEREN- Archeologische opgra-

vingen in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek van Tongeren hebben 

aan het licht gebracht dat een laat-Romeinse constructie de 

nieuwe rol van cultusplaats van het vroeg-christelijk geloof 

kreeg toebedeeld. Archeologen van het Vlaams Instituut voor 

het Onroerend Erfgoed troffen met name een gebouw uit de 

vierde eeuw aan dat in de eerste middeleeuwse kerk (vijfde 

Wie weet meer over de Huuskesboom?

Via via bereikte ons een vraag van Nele Vanmaele, onder-

zoekster bij het agentschap Onroerend Erfgoed van de 

Vlaamse overheid. Zij zoekt meer informatie over een linde-

boom die ten noorden van het Hoogbos (’s-Gravenvoeren) 

staat, op de grens tussen Voeren en Libeek.

Enig zoeken op het internet leverde al volgende informatie 

op: het is een Hollandse linde (Tilia x europea), lokaal ook 

bekend als de Huuskesboom, die daar omstreeks 1775 werd 

aangeplant om de grens te markeren tussen Dalhem en 

Valkenburg. 

Vóór de Franse Revolutie waren dat twee delen van de Bra-

bantse Landen van Overmaas. De Tachtigjarige Oorlog, die 

eindigde in 1648 en onder meer de splitsing van de Landen 

van Overmaas met zich meebracht, leidde ertoe dat Valken-

burg (waar Eijsden en Sint-Geertruid toe behoorden) Staats 

grondgebied werd; het tot Dalhem behorende ’s-Gravenvoe-

ren, maar ook Mheer en Noorbeek, vielen onder de Spaanse 

en later Oostenrijkse heerschappij. Die verdeling werd – met 

weliswaar hier en daar 

nog kleine verschuivingen 

– bevestigd in het Partage-

tractaat van 1661 en in het 

verdrag van Fontainebleau 

in 1785.  Een beetje vreemd 

is wel dat in 1794, onder 

de Franse overheersing, 

Mheer en Noorbeek bij het 

noordelijke département 

de la Meuse inférieure 

werden gevoegd, en de 

huidige Voerstreek bij het 

département de l’Ourthe, 

aan weerszijden dus van de 

grens die in 1839 Neder-

land van België zou schei-

den (1). 

De boom zou ook als ‘spij-

kerboom’ gediend hebben, 

zoals de paardenkastanje in 

’s-Gravenvoeren. 

Wie nog meer weet over de bewuste boom, mag die infor-

matie altijd sturen naar rik.palmans@scarlet.be.

1. Ansay, J., 1972. De staatsgrens in de Voerstreek. In: Heem 

16: 105-107.

D’r Koeënwoof: artikels terugvinden

We zijn bezig met de inhoudsopgave van alle vroegere 

nummers van d’r Koeënwoof op het internet te plaat-

sen, via de website http://www.heemkundeartikels.be. 

Kernwoorden of een korte inhoud opnemen is nog niet 

mogelijk. Maar je kunt er alvast een lijst met titel, auteur, 

nummer en pagina’s vinden.
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De voorbije maanden zijn er heel wat werken uitgevoerd in 

het natuurreservaat Altenbroek. Natuurpunt heeft er diverse 

ploegen dagenlang aan het werk gezet; jullie zullen vast de 

groene camionetten hebben zien staan. De start van het 

LIFE-project Pays Mosan eind mei zat daar zeker voor iets 

tussen. Binnen dat project werden er diverse beheerwerken 

voorzien, die enkel in de winter uitgevoerd kunnen worden, 

zoals kapwerken. 

Zo werd er hard gewerkt op Schoppemerheide. De percelen 

die daar onder het vorige LIFE-project open gemaakt werden 

voor het creëren van heischraal grasland, werden enigszins 

vergroot door het verwijderen van de berkenopslag en bra-

men. Het is de bedoeling om de twee percelen zoveel moge-

lijk te verbinden in de toekomst (over het wandelpad heen). 

Er werd gekozen om het takkenhout te verbranden, omdat 

er zodanig veel biomassa van de percelen af kwam dat het 

maken van takkenhopen een onbegonnen werk was. We blij-

ven er voor de toekomst wel oog voor hebben dat bij minder 

grote kap- of snoeiwerken het takkenhout zoveel mogelijk 

op het terrein kan blijven. We vonden bij de beheerwerken 

trouwens tal van jonge heideplantjes, we zijn benieuwd naar 

het vervolg. 

Aan Vitschen werd de helling die in de loop van de jaren 

begroeid was met brem (en braam) een keertje aangepakt. 

De Galloway-runderen kwamen er niet meer makkelijk door-

heen, en er werd ook niet van de brem gegeten. Brem is licht 

giftig, en de koeien gaan er vanzelf dus niet veel van eten. 

Men zegt dat enkel schapen de brem wat in toom zouden 

kunnen houden, als ze op een dieet staan waarbij ze een uur 

per dag op het perceel met bremvegetatie mogen grazen. 

We bekijken de mogelijkheden om een kudde schapen naar 

hier te krijgen in de loop van de lente. Schapen zijn hier 

bovendien in de voorbije eeuwen in grote getale aanwezig 

geweest, dus het zou wel fijn zijn hier af en toe weer eens 

een kudde te zien grazen. 

De vrijwilligers van de werkgroep rond Altenbroek hebben 

ook niet stilgezeten. Het meest opvallende en grote werk was 

wel het kappen van de Amerikaanse notelaars in de Vitschen! 

Die moesten eigenlijk onder het vorige LIFE-project reeds ge-

kapt zijn, maar we vonden tot hiertoe niemand die interesse 

had in het hout. De bomen waren nog (te) jong, en groeiden 

ook niet sterk. Jean Bonten en zijn zwager Albert hebben het 

werkje goed opgeknapt. Als het droog blijft, wordt het hout 

zo snel mogelijk opgeruimd.

Voorts hebben we ook een start gemaakt om de hoogstam-

boomgaarden van Altenbroek te snoeien. We hebben 

gewerkt in de boomgaard tegenover de Molenhoeve (de Pe-

renwei, dat is de oudste boomgaard die we hebben), alsook 

in de boomgaard aan de Moffert (die is jonger). In de zomer 

gaan we nog wat verder doen, o.a. het steenfruit en de ap-

pelbomen die we in de winter niet hebben kunnen aanpak-

ken. De bescherming van de fruitbomen wordt de komende 

weken nog hersteld. 

In de Meulenweide (de weide ten zuidwesten van de 

Molenhoeve) werden een aantal vervelende draaipoortjes 

weggehaald en vervangen door klaphekjes. We merkten dat 

het onhandig was voor wandelaars met rugzakken om er 

doorheen te geraken, zeker halverwege de heuvel waar er 

een hoogteverschil was. 

Vrijwilligers die ons willen 

helpen bij de zomersnoei 

in de boomgaarden, of 

adviezen willen geven, zijn 

zeker welkom en mogen 

zich melden bij mij (liselot-

tebollen@gmail.com, tel. 

0498 827341). Ook voor 

meldingen van rasters die 

stuk zijn, takken of bomen 

die gevaarlijk overhangen, 

problemen in verband met 

de wandelpaden of andere 

zaken, kunnen jullie bij mij 

terecht.

Liselotte Bollen

Winterse werken in Altenbroek

Het Blaedsje wordt vanaf nu ook bezorgd aan de Voe-

rense leden van Natuurpunt. Velen van hen zijn al lid van 

Heem en Natuur. We gaan er van uit dat het nieuws dat 

we brengen over het natuurreservaat Altenbroek, en de 

Voerense natuur in het algemeen, de interesse weg-

draagt van àlle lezers van het Blaedsje.

Eind 2015 kocht Natuurpunt 

deze verwaarloosde boom-

gaard, de Krukkeberg, vlak bij 

Schophem. Intussen is er al 

heel wat kap- en maaiwerk in 

verricht.
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HEEM digitaal

In 1956 startte het Langohr-Veltmans Comité (later aange-

vuld tot Langohr-Veltmans-Vreuschemen) met de uitgave 

van een tweemaandelijks tijdschrift: De Band, vanaf 1959 

verschijnend onder de naam Heem. In artikels in het Neder-

lands, maar ook Duits en Frans – en vaak met gedichten in 

het lokale dialect –, besteedde het aandacht aan de geschie-

denis en – weliswaar minder vaak – de actualiteit van het 

hele Overmaasgebied. Dat omvat(te) de (Belgische) gemeen-

ten die vóór de Franse Revolutie deel uitmaakten van het 

Hertogdom Brabant – zeg maar van Voeren tot Eupen.

De meeste jaargangen bestaan uit slechts vier nummers en 

van 1970 tot 1972 (toen het ophield te verschijnen) was het 

zelfs telkens beperkt tot één jaarboek. Jean-Marie Ernon is 

de gelukkige bezitter van de hele collectie. Hij was zo vrien-

delijk me die een tijdje te lenen om ze te digitaliseren. Dat 

werk is intussen gebeurd. Hoewel de meeste pagina’s alleen 

tekst bevatten, heb ik ze toch in hoge resolutie gescand. 

Daardoor is de hele stapel 14 GB groot geworden. Totdat 

er zich een gelegenheid voordoet om alle bestanden online 

beschikbaar te stellen, kan wie ze wil hebben alles bij mij 

komen kopiëren.

rik.palmans@scarlet.be

Woensdag 13 april 2016, 

19:30 uur

Onze buren van IVN Heuvel-

land (Nederlands Limburg) 

organiseren dit voorjaar een 

hele reeks avondwandelingen. 

Zo komen ze op 13 april op 

het plein van Cadier en Keer 

samen voor een verkenning 

van het Savelsbos. Enkele 

wandelingen op de grens tus-

sen de Voerstreek en Neder-

land vinden plaats op 1 juni 

(De Plank) en 6 juli (Hoogbos 

’s-Gravenvoeren).

De lijst met àlle wandelingen is te vinden op http://www.ivn.

nl/afdeling/heuvelland.

Maandag 18 april 2016, 14:30 uur

De Limburgse PlantenWerkgroep organiseert een excursie 

(voor gevorderden!) in de omgeving van het Hoogbos in ’s-

Gravenvoeren. Afspraak aan de kerk van ’s-Gravenvoeren.

Zondag 8 mei 2016, 13:30 uur

Geleide wandeling in natuurreservaat Altenbroek. De aan-

dacht gaat vooral uit naar hoe het beheer in de twintig jaar 

dat het reservaat nu bestaat, een landbouwgebied liet – en 

nog laat – veranderen in een natuurgebied met een hoge 

biodiversiteit. Vertrek aan café De Wandelaar, Vitschen 46, 

’s-Gravenvoeren.

Maandag 16 mei 2016, 19:00 uur

Avondwandeling aan de monding van de Berwijn, in Moelin-

gen. We spreken af aan de parkeerplaats van de EDF-centrale 

(afslag ‘Port de Visé’ aan rotonde – zie pijl). Echt zeldzame 

plantensoorten zijn er op deze locatie niet te vinden. Maar 

de talrijke adventieven [exoten die zich in onze natuur een 

plaatsje hebben weten te veroveren] maken de plek toch 

bijzonder. Bovendien zijn er de vistrap, de beversporen en de 

historische betekenis van deze locatie.

Vrijdag 24 juni 2016, 20:00 uur

Dassen kijken in natuurreservaat Altenbroek, met Jean Bon-

ten. Om de dieren niet te verstoren, is het aantal deelnemers 

beperkt. Wie wil meegaan moet op voorhand inschrijven 

via een bericht naar altenbroek@natuurpunt.be, en zal dan 

richtlijnen krijgen in verband met de afspraakplaats. 

Agenda


