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Bomen zijn net mensen
Aan dieren schrijven we vaak menselijke trekken toe; kijk
maar eens naar een natuurdocumentaire en luister naar de
commentaarstem. Of hoor jezelf bezig over je hond of kat.
Laat mij dan maar lyrisch worden over bomen. Zeker nu
wetenschappelijk is aangetoond dat ze ’s nachts blijken te
slapen. Waarom zouden ze niet?
Dat bloemen zich ’s avonds kunnen sluiten en in de ochtend
hun blaadjes weer openvouwen hebben we allemaal wel
eens gezien. Een Fins geologisch instituut heeft nu met lasermetingen de slaapbeweging van volgroeide bomen vastgesteld. Hun resultaten tonen aan dat de hele boom ‘s nachts
zijn takken laat doorhangen. En in de ochtenduren keren de
takken terug naar hun oorspronkelijke positie. Waardoor ze
precies gewekt worden is nog niet duidelijk.
Via een schimmelnetwerk, de ragfijne draadjes die zwammen en schimmels ondergronds tussen de boomwortels
spinnen, staan bomen ook met elkaar in contact. Dat internet onder onze voeten, het wood wide web, wordt nog volop
onderzocht. Het dient voor uitwisseling van voedingsstoffen:
bomen verlenen zorg aan andere exemplaren in de buurt
die dorst hebben of ziek zijn, ook al is het geen familie. Meer
nog: langs dezelfde weg waarschuwen sommige bomen
elkaar tegen aanvallers. Als ze informatie kunnen delen hebben ze misschien meer te vertellen dan we durven denken….

Als je hierboven een rood kruisje ziet staan, wil dat zeggen
dat we je lidmaatschapsbijdrage voor 2016 nog niet hebben ontvangen. Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!
Ons rekeningnummer staat onderaan op deze pagina.
390 Bomen zijn net mensen
391 In memoriam Rob Brouwers
392 Gezeumers
393 Het huuske en de gazetten
Quetelet en de koeien
394 Gele anemonen in het Hoogbos
395 Rullen en Magis in 1904
396 Waar komt de naam Kinkenberg vandaan?
Harde en zachte plastics
397 Galloways
Buiten-wijs: een natuurlijke ‘boksbal’
398 Heksenkringen
399 Alweer een bosbrand in bosreservaat Veursbos
400 Nieuws uit Altenbroek
401 Dansende koeien
Huuskesboom of Libekerbömke, Werkwinkel, D’r Koeënwoof

Vakantielectuur? Peter Wohlleben vertelt in Het verborgen
leven van bomen fascinerende verhalen, gebaseerd op zijn
ervaringen als boswachter én recente wetenschappelijke
inzichten.
Als bomen gevoelens hebben en met elkaar communiceren
is dat een bijkomend argument om twee keer na te denken
voor we nog eens een boom of een bos (laten) omhakken.
Rita Plattau
© Thinkstock
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In memoriam Rob Brouwers
Wie zag hoeveel mensen er
aanwezig waren
op de begrafenis van Rob
Brouwers, wist
het meteen:
hier is iemand
heengegaan die
een meer dan
bijzondere betekenis had voor
de gemeenschap waarin
hij leefde. En
daarbuiten,
want heel wat
van die aanwezigen waren niet
van Voeren of
onmiddellijke
omgeving.
Rob was dan
ook iemand met
vele petjes en
als muzikant of met een andere functie actief in diverse verenigingen. Zelfs als schilder, toch een individuele bezigheid
waarvoor hij alleen in zijn atelier zat, was dat sociale aspect
belangrijk. Ik herinner me dat iemand hem eens voorstelde
hoe hij de ellenlange wachtlijsten voor een schilderij van hem
kon oplossen: gewoon zijn werken een heel stuk duurder
maken – hoewel ik betwijfel of dat echt het probleem had
opgelost. Zijn antwoord: nee, want dan moet ik mijn schilderijen verkopen aan mensen bij wie ik me niet thuis voel.
Rob was een van de stichtende leden van onze vereniging,
die in 1988 het licht zag als Heemkring Voeren. Hij was het
die de hamster – d’r Koeënwoof – voorstelde als logo. De
leden van de groep zagen zichzelf immers als hamsteraars,
die wetenswaardigheden, rituelen, gebruiken, documenten,
naturalia en rariteiten verzamelden.
In het eerste nummer van het het tijdschrift d’r Koeënwoof
staat vermeld: ‘RB toont een foto van kleine paardjes die aan
weerszijden beladen zijn met een grote mand’. De laatste
keer dat ik hem ontmoette, was hij net nog op zoek geweest
naar die foto. Ik had hem namelijk graag geplaatst bij het
korte artikel van zijn hand dat je verder in dit Blaedsje vindt,
over de herkomst van de naam Kinkenberg.
Dat het einde zo snel zou komen, konden we toen niet vermoeden. Hij had kort voordien nog de redactievergadering
voor de volgende editie van d’r Koeënwoof bijgewoond. Daar
was hij lichtjes onwel geworden maar hij had onze bezorgdheid afgewimpeld: een beetje frisse lucht en het ging weer.
Op de bijeenkomst van de Voergidsen was hij nog met ons
door Noorbeek gewandeld. Hij moest het allemaal wat rustig
aan doen, maar dat hij enkele weken later zo snel achteruit
zou gaan, kwam niet bij ons op.
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Ook Rita Plattau, onze voorzitster, ontmoette Rob een laatste
keer nog niet zo lang geleden: ‘Buiten een bezoek aan zijn
atelier (monumentendag?) heb ik wel enkele keren met Rob
gepraat, eerder toevallig als we mekaar weer eens tegenkwamen. Wat mij altijd opviel was de brede lach op zijn vriendelijk gezicht. De laatste keer zag ik hem zitten in de Steenboskapel. Hij kwam er ‘een kaarsje branden’. Op mijn vraag zei
hij gewoon:‘Het gaat’, alhoewel hij toen zeker al wist dat het
helemaal niet goed ging. Stelde hij zijn vertrouwen in OnzeLieve-Vrouw? Was hij een wijze levenskunstenaar die de dingen nam zoals ze zich aandienden? Rob was een fijne mens
en ik vind het jammer dat ik hem niet beter heb gekend.’
Ook Zaquila van Loenen houdt mooie persoonlijke herinneringen aan hem over: ‘Vaak zat hij hier met mij voor de
computer om d’r Koeënwoof in elkaar te steken. We hebben
veel lol gehad omdat hij niets van computers wist. Zo dacht
dat hij dat er iets niet klopte met een foto omdat die op het
scherm veel groter was dan op papier.’
Het archief dat hij zorgvuldig heeft opgebouwd, alles genoteerd in zijn sierlijke handschrift, blijft een kostbare schat
voor latere generaties Voerenaars. Zijn schilderijen zijn een
artistieke nalatenschap waar vele kunstliefhebbers nu en in
de toekomst nog lang van zullen genieten. Van Rob Brouwers
als mens blijft een herinnering die wie hem heeft gekend,
blijvend zal koesteren.
We hopen dat dat een troost is voor Maria en de kinderen,
ook al weten we dat het de leemte die hij achterlaat, nooit
zal kunnen opvullen.
Rik Palmans

GEZEUMERS
Theo en taart
Zoek je een herinnering aan de geslaagde dag rond taart in
onze bibliotheek? Vind dan op de Blog van Erfgoed Haspengouw foto’s en een interview met Theo Broers.
http://www.erfgoedhaspengouw.be/erfgoed/bakken-mettheo/
De aarde wordt groener
In grote delen van de wereld is het bladerdek dichter geworden en is het groeiseizoen opgerekt. Dit door de toegenomen
CO2-concentratie in de lucht. De vegetatie helpt een deel van
onze CO2-uitstoot vastleggen. (Uit De Standaard Wetenschappen van 28 april 2016)
De bosflora gaat achteruit
Oorzaak is een halve eeuw van natuurlijke, ongestoorde
bosontwikkeling. Willen we onze speciale bosflora behouden,
dan zullen we terug moeten naar een bos waarin regelmatig
gekapt wordt, zoals men vroeger deed. Dat is een heel korte
samenvatting van een wetenschappelijk en goed gestoffeerd
artikel door Patrick Hommel en Joop Schaminée in het Natuurhistorisch Maandblad van april 2016: Achteruitgang van
de hellingbosflora in Zuid-Limburg (1930-2010).
Inventarisatie van oude muurreclames
In het Parochieblad van 18 mei verscheen een artikel over
oude muurreclames zoals die vroeger op de gevels van handelszaken of op blinde muren geschilderd werden.
Ik weet er twee in Voeren: in Sint-Pieters-Voeren, tegenover
het café en in Moelingen aan het kruispunt, de gevel rechts
als je van Berneau komt. Die twee heb ik doorgemaild.

Weet jij er nog andere? Mail die dan ook naar Edwin Deschepper van vzw Demurenspreken (edwin.deschepper@
telenet.be).
We kunnen veel CO2 in de grond wegstoppen
Maar dan moet er anders omgegaan worden met die grond.
Als je alleen kunstmest gebruikt vermindert de hoeveelheid
koolstof en ook de kwaliteit van de bodem. Maar je kan de
bodem meer koolstof laten opnemen dan de planten verwerken. Compost is prima (ook stalmest neem ik aan). Ook
gras en klaver fixeren koolstof in de grond. Ploegen werkt het
verteren van koolstof in de hand. (Uit: Te veel CO2? Stop het
in de grond in De Standaard van 17 juni 2016.)
Wanneer verliet Homo sapiens Afrika?
In het Ursulinenconvent, het nieuwe museum in Eijsden, ging
op 19 juni een voordracht door van Prof. Van Peer van de
KULeuven. Er zijn veel nieuwe inzichten, ook over de wederzijdse beïnvloeding van sapiens en neandertaler.
Wenst u ook op de hoogte te blijven van de activiteiten die
door ‘het Ursulinenconvent’ worden ingericht? Hierbij de
link: http://museum.ursulinenconvent.com.
Geslaagde namiddag ‘op Broek’
Op zondag 19 juni ging onder een (uitzonderlijke) zomerzon vóór het kasteel van Altenbroek een muzieknamiddag
door van de harmonieën van Voeren en Noorbeek met het
jongerenkoor van Reijmerstok. Een erg geslaagde namiddag,
aaneengepraat door Baron en Barones Kapstok, die ons even
in de sfeer van de vroegere kasteelbewoners brachten! Een
mooie locatie en veel toehoorders.
Elza Vandenabeele
Op 25 april
gidste Rob
Brouwers de
Voergidsen in
Noorbeek. We
bezochten toen
onder meer
de Wesch,
waar de Noor
ontspringt, en
de kerk. Daarna
praatten we
nog even na
in het café d’r
Pley tegenover
de kerk. Rob
maakte er ooit
een wandschildering, met
dorpsfiguren
uit die tijd en
Noorbeek als
decor.
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Het huuske en de gazetten
Mijn echtgenote vult weer enkele kartonnen dozen met gazetten van de afgelopen weken om ze aan de straat te zetten.
Morgenvroeg komt de ‘vuilkar’ papier en karton ophalen.
Onlangs kreeg ik de rekening van ons jaarabonnement op
het belangrijkste dagblad van Limburg. Mijn uren nieuwsgaring worden steeds maar duurder. Maar door die georganiseerde papierophaling heb ik de helft van het papier van de
komende kranten gerecycleerd. Mijn geweten is een beetje
gesust. Zeg nu eerlijk, dan hadden de kranten vroeger een
veel triester einde.
Nadat de gazet grondig gelezen was door alle geletterde
familieleden, belandde ze in de houtbak achter de stoof. In
de vroege uurtjes maakte oma met Journal d’Aubel de kachel
aan. Ook bij de broodoven lag een bundeltje Visé Magazine .
De Libre Belgique was een langer leven beschoren. Die verhuisde met de gretige lezer mee naar het huuske. In die tijd
stonden er geen files aan de deur met het hartje en kon je er
rustig de gazet lezen.
Je moest trouwens best geen dringende boodschap hebben
want het huuske stond aan de andere kant van de koer tussen de varkensstallen. En bij mijn opa en oma moest je dan
nog eens door ’t mèlkes naar het aangebouwde huuske aan
de rand van der kollef .
De gelezen gazetten werden met een broodmes , blad voor
blad, naar gelang het formaat in vellen van 15 tot 20 cm
gesneden. Een pakje ruwe velletjes werd klaar voor gebruik
op de plank gelegd.
Weet je wat ik zo vreselijk vond? In het donker naar het toilet
gaan? Nee, maar als je in de herfst of in de winter het ronde
deksel verwijderd had en met je blote kont op dat koude
trekgat moest gaan zitten.
In het voorjaar werd door pa of opa , met ’ne tob an e zeel
of met ’ne groeëte potlaeëpel, de goed verteerde brei uit
de zeikput geschept en geledigd in der mostem. Wij hadden

In het openluchtmuseum van Bokrijk zijn nog tal van dit soort
wc’s of ‘secreten’ te bewonderen. Julien maakte er een hele
reeks foto’s van, maar vaak was de deur gesloten! Op deze
zie je er eentje van de binnenkant.

thuis prei met stengels zo dik dat je er een velo tegen kon
zetten. En uit de dikke kroppen kool… daar kwamen de mollige kinnekes vandaan.
Of hoe zong Jasperina de Jong:
Enkel natuurlijke mest is gezond
Mest van de koe of desnoods uit uw kont
Mijnheer de Bondt, mevrouw de Bondt.
Julien Geelen

Quetelet en de koeien
Over Lambert Adolphe Jacques Quetelet (°1796 †1874),
Belgisch wiskundige, kun je op Wikipedia voldoende informatie vinden. De naar hem genoemde Quetelet-index ken
je waarschijnlijk beter als de Body Mass Index of BMI. Hij is
gebaseerd op de lengte van een persoon en zijn lichaamsgewicht. Omdat ik niet houd van zelfkwelling, ga ik daar niet
verder op in.
Maar onlangs ontdekte ik in mijn archiefje een Franstalige
uitgave van de Belgische Boerenbond , anno 1953: Guide
pour le calcul des rations, met onder meer een Bepaling
van het gewicht van dieren volgens de Quetelet-methode! Ik
herinnerde mij dat ik mijn vader al eens een handje moest
helpen als hij met een koord en de huishoudelijke lintmeter
van mama een koe ging meten. Die koe zou in de volgende
dagen te koop aangeboden worden aan de veekoopman.
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Om het bruto levend gewicht, in boerentaal het ‘gewicht
op voet’, van die koe te schatten gebruikte mijn vader de
Quetelet-methode. Als boer is het altijd goed dat je weet
welk vlees je in de kuip hebt en al zeker als je de veekoopman moet counteren!

Eerst werd de borstomtrek van de koe vlak achter de voorbenen gemeten en daarna de lengte tussen de boeg van het
schoudergewricht en het zitbeen ter hoogte van de staart
(zie tekening). In de overtuiging dat elke meting relatief is…
naargelang zomer- of wintervacht van de koe, naargelang de
boer het meetlint strak aantrekt, naargelang het juiste meetpunt bij de kromming van schouder en zitbeen… leveren deze
twee metingen een benaderend gewicht op.
Formule: G = 87,5 x b2 x l , waarin G = gewicht op voet;
b = borstomtrek (in m); l = romplengte (in m).
Voorbeeld: b = 2,00 m ; l = 1,70 m => 87,5 x (2,00 x 2,00) x
1,70 = 595. Deze koe weegt op voet ongeveer 595 kg.
Grotere rundveebedrijven, vooral vleesveebedrijven, hebben
tegenwoordig geïnvesteerd in een ‘veebascule’. De economie
houdt niet van houwtje-touwtje of van natte-vingerwerk.

Hij staat in mijn geheugen gebrandmerkt, die veekoopman
met zo’n Amerikaans vleegmasjieng, e kalötsje , ’ne nötse
grieze sjtöbjas, broen sjtroontsbotte en ’ne kuul onder g’ne
erm, voor wie ik als kleine jongen zo bang was . Op een bepaald ogenblik pakte hij mijn vader bij de pols en sloeg met
vlakke hand hard op mijn vaders hand. Maar mijn vader sloeg
ook al eens terug. Als de koopman luidruchtiger werd en het
uiterste van zichzelf gaf met y dreigeld por li pti [en drinkgeld
voor de kleine] was het vaak afgelopen.
Afspraak met de veekoopman was dat het verkochte dier bij
lading steeds nuchter moest zijn. Je kan je voorstellen dat al
dat voeder in het verteringskanaal geen kotelet is. Ah ja hé…
we hebben daarnet ook niet gemeten van kop tot staart,
nietwaar meneer Quetelet?
Julien Geelen

Gele anemonen in het Hoogbos
Maandag 18 april 2016 kwamen flink wat belangstellenden af
op de streepexcursie van de Limburgse Planten Werkgroep.
Er liepen ook vier Voerenaars mee. Gids was Luc Lenaerts,
een ervaren paddenstoelenkenner, maar we gingen vooral
voor de flora. Die werd zorgvuldig door Bert Berten genoteerd op de streeplijst voor het vak E7.46.41 en 42. In dat
vak ligt het Voerense Hoogbos, een uitgestrekt hellingbos op
kalkgrond.
We vertrokken vanuit Mheer en noteerden in het begin veel
voorjaarsbloeiers. Zoals Knolsteenbreek, Witte bosanemonen en het Bosviooltje in een bleeksporige en donkersporige
uitvoering, maar zelfs ook bleeksporige met een donker
spoor. Zijn het wel aparte soorten? Op wat zuurdere plekken
verbleekten de hele bloemen van de bosviooltjes. Minder
opvallende planten als Grote veldbies, Ruige veldbies, Boszegge, Trilgras en Eenbloemig parelgras weden ook opgemerkt. Dan werd eindelijk de Gele bosanemoon gevonden.
Veel zeldzamer dan de witte en wat verscholen tussen het
Bosbingelkruid. De enige plek in Voeren?

De paddenstoelenmannen vonden
natuurlijk ook hun
zaken. De Bleke borstelkurkzwam bijvoorbeeld. Een klein
truffeltje verdween
in hun doosje. We
zagen de Bruine
kogelzwam op dode
Hazelaar (foto). En
versleten Elfenbankjes, zelf ook al door
schimmel aangetast.
De Houtskoolknotszwam op dode Es
maakt het rijtje af.
Voor ons Voerenaars was het de

moeite waard, want we leerden
een mooie locatie kennen met
de bijbehorende flora, bekeken
de vormen van het landschap
en maakten kennis met aardige
mensen uit verschillende hoeken
van Limburg. Wel praktisch allemaal mensen op gepensioneerde
leeftijd, maar dat is begrijpelijk
als men iets organiseert op een
maandagmiddag.
Jos Buysen
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Omstreeks 1900 deed Marcel De Puydt archeologisch
onderzoek naar prehistorische vuursteengroeven in Rullen
(Sint-Pieters-Voeren). Hij schreef daarover een artikel in het
Bulletin de l’Institut Archéologique Liégeois 43 (1913), pag.
191-253. Naast tekeningen van zijn vondsten bevat het artikel
ook enkele foto’s. Een ervan toont De Puydt en het landschap zoals het er toentertijd uitzag, met de uitleg: ‘Cette
planche représente le petit vallon où se trouve l’atelier de
Rullen. Dans le fond du paysage, on aperçoit les premières
maisons du village de Fouron-Saint-Pierre. Au premier plan,
et se prolongeant jusqu’à la haie, s’étend une des parties de
l’atelier les plus riches en pièces ébauchées et taillées. Vue
prise en 1904 par Madame Baar-Magis.’
Louise ‘Juliette’ Magis was de dochter van de Luikse advocaat Alfred Magis, die op het einde van de negentiende
eeuw op de grens van Sint-Pieters-Voeren en Aubel – de
oude naam van die plek was de Roth – het naar hem genoemde kasteeltje liet bouwen. (Op oude prentbriefkaarten
wordt het château de Strouvenbosch genoemd.) Als liberaal
volksvertegenwoordiger en senator verdedigde hij in debatten over de taalwetgeving vaak de suprematie van het Frans.
Hij kantte zich onder meer hevig tegen de vernederlandsing
van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen. Journalist René
Pouret noemde hem ooit de vader van de Waalse Beweging.
Jean-Louis Xhonneux
(http://www.fourons.net/
FOURONS/Fouron-SaintPierre/Pages/Magis_5.
html) vond het daarom
amusant dat het Voerense
gemeentebestuur met de
plaatsnaam Magis de herinnering aan zo iemand
bewaart.

Rullen
en Magis
in 1904

395

De foto is in het tijdschrift afgedrukt met een procédé dat
phototypie of photocollographie (*) heet. De kwaliteit is bij
deze foto bijzonder slecht, terwijl die techniek toch ook heel
scherpe afdrukken kon afleveren (bijvoorbeeld voor prentbriefkaarten). Daardoor zijn de in de uitleg vermelde huizen
van Sint-Pieters-Voeren niet te herkennen.
Julien Geelen en Emiel Lemmens bezorgden me informatie
over de precieze locatie van de foto: 50°43’0”N, 5°49’22”E.
De plek heet Meerlendal (of Merlendael). Op de Ferrariskaart
van omstreeks 1775 zien we dat de bosjes restanten zijn
van het Loëbos, ‘Bois de Billo’. Beneden in de vallei liggen
de huizen van Brabant, de Drink en de Zwaan. In 1998 en in
2011 werden hier graafwerken verricht voor de aanleg van
een aardgaspijpleiding, waarbij de prehistorische site werd
verstoord maar toch ook enkele dagen tijd werd gemaakt
voor een rudimentair archeologisch onderzoek (1).
Rik Palmans
(*) Je vindt meer informatie over dat procédé op Wikipedia.
Vooral de Duitse pagina (http://de.wikipedia.org) – in het
Duits heet het Lichtdruck – gaat er uitgebreid op in.
1. Buysen, J., 2011. Rullen vuursteenexcursie 31 mei 2011. In:
D’r Koeënwoof 33: 43-45.

Waar komt de naam Kinkenberg
vandaan?
Volgens auteurs die het volksleven van indertijd beschreven,
zoals W.J. Vromen en H.W.A. Lemmerling, zou de naam verwijzen naar de kinken, graantransporteurs die tot halverwege de negentiende eeuw door onze streek trokken.
Het Land van Herve en het daarachter gelegen gebied van
Verviers, met zijn textielindustrie, waren voor de graanvoorziening vooral aangewezen op wat nu Nederlands ZuidLimburg is. Omdat de wegen te slecht en te smal waren,
vervoerde men dat graan naar de markt van Aubel met lichte
(kinken)paardjes, die achter elkaar liepen. Ook steenkool uit
Chèvremont (Kerkrade) werd op die manier getransporteerd.
Vanwege de vaste routes die de kinken namen, kregen deze
wegen, paden en steegjes op den duur een naam die tot in
onze tijd is gebleven. Bijvoorbeeld een Kinkersweg in Sibbe,
Gronsveld, Beek, Schin op Geul, Sweikhuizen, Schaesberg,
Hulsberg, Schinveld, Montzen, Moresnet en Henri-Chapelle,
een Kinkebahn in Eynatten en Raeren en de Kinkergatz in
Membach. Ook op de grens tussen Teuven en Epen, in het
Bovenste Bos, is er een Kinkenweg, met even verder het
Aubelsvoetpad. Het toponiem Op de Nobel (in het dialect:
oppen Oabel) in Heerlen zou een verbastering zijn van Op
den Aubel.
In 2015 publiceerde Maurice Paulissen zijn masterscriptie
over dat onderwerp: Kinkenwegen en kinkenvoerders –
Handel en vervoer per lastdier in Zuid-Limburg en het Land
van Herve in de 18e en 19e eeuw. Ze is on-line beschikbaar

Harde en zachte plastics
Als je je met plasticafval aanbiedt in het Voerense milieupark, stel je vast dat er twee containers staan, voor harde
respectievelijk zachte plastics. Omdat het me niet helemaal
duidelijk was wat waar thuishoort, nam ik even contact op
met Limburg.net. Ze stuurden me de nevenstaande tabel.
Zoals je ziet kan al het plastic-verpakkingsmateriaal in de bak
met ‘zachte kunststoffen’ en hoef je dat thuis niet nog eens
apart voor te sorteren.

Te koop aangeboden op eBay (voor € 270,-): een rantsoenbon
waarmee de inwoners van ’s-Gravenvoeren gedurende de Eerste
Wereldoorlog Amerikaanse hulpgoederen konden kopen.

op http://www.rug.nl/research/kenniscentrumlandschap/
mscripties/master_scriptie_paulissen_2015.pdf.
Rob Brouwers

sorteerregels
kunststoffen
Kunststoffen worden in twee aparte containers ingezameld:

HARDe KUNststoFFeN

ZACHte KUNststoFFeN

Alle harde kunststoffen groter dan 10 cm.
Een metalen onderdeel moet niet verwijderd worden.

Zacht kunststof verpakkingsafval dat
geen pmd is en van huishoudelijke
oorsprong is.

Voorbeelden:
• (Bloem)potten, kisten, kratten,
bakken, trays
• Gas-, pers- en waterleidingbuizen, PVC
buizen, drainagebuizen, filterbuizen,
kabelbeschermingsbuizen, mantelbuizen
• Emmers, speciekuipen, vaten, containers, multibox, pallets en box pallets
• Speelgoed
• Tuinmeubelen
• Kleerhangers
• Planchetten, profielen, dakgoten,
raamkaders, ontrolde rolluiken

Voorbeelden:
• Folies
• Kuipjes, vlootjes, schalen, potjes
• Rekfolie, krimpfolie
• Zakjes, draagtassen
• Verpakking rond palletten (bv. bouwhoezen)

Voor meer info
www.limburg.net

Geen KUNststoFFeN
Volgende afvalstoffen horen niet
thuis in de containers met harde of
zachte kunststoffen:
Voorbeelden:
• Pmd
• Zwembadjes of andere opblaasbare zaken
• Koelboxen
• Surfplanken
• Autostoeltjes
• Big bags
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Galloways
Voor wie dacht dat de Gallowayrunderen die we nu in natuurreservaat Altenbroek zien rondlopen,
nooit eerder in de Voerstreek te
zien waren: omstreeks 1850 hadden ze op landgoed Ottegraven
(’s-Gravenvoeren) al een dekstier
van dat ras. Dat staat te lezen in
het Exposé de la situaton administratve de la Province de Liège uit
1851.
De provinciale landbouwcomités
van die tijd vonden de verbetering
van de veestapel één van hun
taken en inkruisen van de lokale
dieren met ‘betere’ exemplaren
uit het buitenland leek daartoe de
geschikte weg. Rond 1850 werd
daarvoor vooral beroep gedaan op
stieren van het Engelse Durhamras. Ook daarvan stond er een in Ottegraven. De Gallowaystier was op het ogenblik van de publicatie van de Exposé al
bezweken aan carie des os (beenweefselontsteking). Waarschijnlijk heeft hij dus niet voor veel nakomelingen gezorgd.
Galloways komen oorspronkelijk uit Schotland. Dat Natuurpunt ze inzet in Altenbroek en andere natuurgebieden, is
vooral omdat ze bestand zijn tegen gure weersomstandigheden en zonder dagelijkse verzorging hun plan kunnen trekken. Ze moeten in de reservaten nu de rol spelen die tot in

de vroege middeleeuwen door wilde grote grazers als herten
(en nog veel vroeger ook door oerossen en wisenten) werd
ingevuld. Die dieren zorgden ervoor dat er een afwisselend
landschap ontstond van bossen en grazige open plekken.
Liselotte maakte bovenstaande foto toen brem (afkomstig
van de helling in de Vitschen) op de Schoppemerheide werd
verbrand. De koeien vonden het een merkwaardig schouwspel en kwamen nieuwsgierig rond het vuur staan.
Rik Palmans

Buiten-wijs: een natuurlijke ‘boksbal’
Het is alweer te lang geleden dat ik een prachtige wandeling
heb gemaakt in de ‘nevelwouden’. Deze sfeervolle wouden
kunnen we vinden in de kuststrook van Noord-Californië,
tussen de oceaan en de Sierra Nevada. Juist deze situering
maakt het mogelijk dat de nevelwouden, gezien de neerslag,
te vergelijken zijn met regenwouden; het gaat hier om de
regenwouden van de gematigde zone. De overheersende
westenwind wordt tegen de hoge hellingen van de Sierra opgestuwd, waardoor stijgregens ontstaan. Aan de andere kant
van het gebergte zal zeer weinig neerslag zijn; alles is immers
al gevallen aan de westkust.
Als je ooit in die regionen komt, vergeet dit gebied dan niet.
Je zult , of je wilt of niet, met gepast ontzag schrijden over
een zachte, bruine vloer van gevallen naalden, bomen die als
muren oprijzen zo hoog dat de toppen niet eens te zien zijn.
Het is een andere wereld, de wereld van de natuur. We zijn
dan in het woud van de giganten van de bomenwereld, de
mammoetbomen, de Sequoiadendron en de Metasequoia.
Men gebruikt vaak de aanduiding redwood. Ze hebben inderdaad een prachtig rode houtkleur en zijn daarom zo geliefd
als bouwmateriaal. Zo geliefd dat niet eens zolang geleden
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de soort dreigde uit te sterven. Gelukkig zijn ze nu zwaar
beschermd en wordt een apart bosbeheer erop los gelaten.
Grappig dat juist door hun uitzonderlijke maten deze reuzen
zichzelf beschermen. Zo makkelijk is het niet een boom met
een basis van 30 meter en 80 meter hoog te verwerken tot
normale maten; dat is eens maar nooit weer.
Hoe kan het dat deze bomen zo ontzettend oud kunnen worden, tweeduizend jaar is geen uitzondering. Het antwoord
kunnen we vinden in de lange voorgeschiedenis van onze
reus. Als je ouder wordt, sta je natuurlijk ook vaker bloot aan
allerlei vernietigende natuurlijke rampen, denk aan bosbranden. Alleen de planten die een goede bescherming tegen
hoge temperaturen hadden, konden de branden overleven;
dat is ook gebeurd. De sequoia’s ontwikkelden een dikke
sponsachtige roodbruine schors. Je kunt zeggen dat door
natuurlijke selectie de huidige sequoia’s ontstaan zijn dankzij
de isolatie. Hij die zich het beste aanpast aan veranderende
omstandigheden zal overleven en dat is hier gebeurd.
Vanwaar dit verhaal? De reden is dat we hier in Voeren een
prachtig exemplaar van een Metasequoia hebben staan, mid-

den in de forellenkwekerij in Sint-Pieters-Voeren, bij
de Commanderie. (Zie foto hiernaast.) Een prachtexemplaar met de zo kenmerkende pyramidevorm.
Je kunt er eindeloze bokstrainingen mee doen.
Probeer het maar door op de stam te boksen. Het
voelt zachter dan verwacht door die isolerende
laag die de boom in staat stelt allerlei aanslagen te
overleven
Voordat u alle stress en agressie los laat op de
boom, kijk even omlaag: al die vreemde uitsteeksels uit de grond behoren bij deze boom. Het zijn
namelijk luchtwortels. De Metasequoia staat graag
in natte grond, moeras. Een groot deel van het wortelstelsel is dus continu onder water, dus de boom
krijgt anders te weinig zuurstof. Een voorbeeld van
zelfredzaamheid, deze schoonheid.
Sjerk Rommes

Heksenkringen
Ondertussen weten we het wel: heksenkringen
ontstaan door het straalsgewijze groeipatroon van
de zwamvlok, op zoek naar vruchtbare bodem. De
doormeter van de kring groeit dus jaarlijks omdat
de zwamdraden steeds verder naar de buitenkant
van de kring voortwoekeren, op zoek naar de nodige voeding.
Maar gedurende eeuwen had men wel andere bedenkingen rondom dit bizarre fenomeen.
Boze machten zouden hier de hand in hebben,
met natuurlijk een bloemlezing aan fantasierijke
verklaringen als gevolg. Onze voorouders waren er
namelijk van overtuigd dat het de plaats was waar de heks
een noodlanding maakte om te plassen, na haar terugkeer
van de heksensabbat. In Tirol geloofde men dat het de brandende staart van een draak was die deze kringen in het gras
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brandde. Onze Nederlandse buren dachten dan weer dat op
deze plaatsen de duivel zijn melkbus even had neergezet.
Men diende ook onderscheid te maken tussen kringen van
giftige en kringen van eetbare paddenstoelen. De heksenkring van weidekringzwammen, lekkere soeppaddenstoeltjes, zou ontstaan op plaatsen waar
elfjes die nacht dansten. Maar let op, stoor die
elfjes nooit tijdens hun dansfeest want als ze
je in de kring trekken, zul je terstond tientallen
jaren verouderen.
Een boer mag bij zijn werk op het land ook
nooit zulke kring vernielen, want dan haalt hij
zich de woede van de boze geesten op de hals.
Koop je een stuk grond om te bouwen waarop
een dergelijke kring groeit, zal dat vast en zeker
geluk brengen in je latere leven. Soms is het
ook een aanduiding voor een verborgen schat,
maar je hebt dan wel de hulp nodig van elfjes
en feeën om die schat te vinden.
Daar tegenover staan dan de kringen van de giftige paddenstoelen. Wil je iemand iets slechts
toe wensen, stap dan in zulke kring om je verfoeilijke gedoe ten uitvoer te brengen. Heksen
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en demonen rekenen je dan wel tot hun clubje en zullen je
in een later leven de rekening komen presenteren. Eeuwige
verdoeming zal je lot wezen.
Minder griezelig is de uitleg van onze voorouders met hun
gezond boerenverstand. Zij wezen het ontstaan van heksenkringen toe aan schapen en geiten, die in de wei werden
vastgebonden aan een paal. Deze dieren konden niet anders
dan rondjes lopen, waar ze dan ook nog de nodige meststoffen lieten vallen. En daar men dacht dat paddenstoelen enkel
groeiden op mest, lag hier de verklaring voor de heksenkringen dus voor de hand.

Er zijn enkele kringen bekend met respectabele doormeters.
In Frankrijk trof men een kring aan van de grote trechterzwam, Clitocybe geotropa, met een doormeter van 600 m.
Men schat deze kring dan ook 700 jaar oud. Wat minder,
maar toch ook nog de moeite waard: een kring van weidekringzwammen, Marasmius oreades, in Stonehenge met een
doormeter van 100 m en naar schatting 300 jaar oud.
De jaarlijks weer opduikende graancirkels zijn dus maar klein
bier in vergelijking met deze zwam-creaties.
Jos Tuerlinckx

Alweer bosbrand in het bosreservaat Veursbos
Zondag 8 mei 2016 was het weer eens zover. Eerst
roken we brandlucht. Iemand aan het barbecueën
zeker? Wat later hoorden we van ver de brandweersirenes onze kant op komen. In de rondte kijkend
ontdekten we opeens een rookpluim die boven het
Veursbos uitkwam. Vorig jaar was er een roddel dat ze
wisten wie het telkens in vlam zette. En nu toch weer
brand?
De volgende dag toch maar eens gaan kijken hoe
ernstig de schade deze keer is. Het bleek nu aan de
oostkant van de grote weg te zijn. Een flink stuk waar
eigenlijk geen bomen stonden, was nu zwart geblakerd. Vlakbij de locatie van de gaarkeukens, gegraven
door het Amerikaanse bevrijdingsleger in September
1944. Deze bleef voor de brand gespaard, al zou die
natuurlijk toch niet veel schade geleden kunnen hebben.
In een reportage (http://www.hbvl.be/cnt/
dmf20160508_02278817/brand-in-roodbos-voeren)
zei de burgemeester dat er de laatste paar jaar al vier
of vijf keer eerder brand is geweest, ook op deze plek
al. Je moet niet meteen onheil zoeken, want het was
ook code rood op dat moment, en het is een wandelgebied, dus het minste is al genoeg voor brand.
Wandelen in bosreservaat Veursbos is vrijwel overal
verboden, ook op de plek van de brand. Wel loopt er
aan de andere kant van de grote weg een wandelpad.
Eerder zou je denken aan verkeer dat langskomt. Een
peuk uit het raam? Of komt er ook iets heets uit remmen of uitlaten? Feit is natuurlijk dat het bos snel in
de fik vliegt. Op de plek van de brand stonden geen
bomen, maar lag er wel een dik pakket droge adelaarsvarens.
Zou zo’n pakket bij die code-roodwarmte spontaan kunnen
gaan broeien gelijk hooi dat kan? Er zijn nog meer plaatsen
langs de grote weg waar geen bomen staan en zo’n pakket
ligt, maar nu zijn de nieuwe varens weer volgroeid en beschermen ze het pakket tegen de zon. Maar volgend voorjaar
is dit risico misschien weer aanwezig op die plaatsen. Het zou
een idee kunnen zijn juist op die plekken bij warm weer te
gaan waken. Of kun je preventief nat maken? Dat is dan een
veilig alternatief voor achteraf te moeten blussen.
Jos Buysen
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Bij dit Blaedsje zitten enkele foldertjes – rack cards
heten ze ook wel, omdat je ze vaak vindt in rekjes met
infomateriaal – voor ons eigenste Heem en Natuur
Voeren. Geef ze aan mogelijke belangstellenden, of
leg ze op een plek waar zo iemand ze kan meenemen.
We hopen op die manier nieuwe leden te kunnen
werven. Liefst jongeren, die straks de fakkel van ons
kunnen overnemen. Misschien wil je zelf meer doen
dan onze activiteiten van op de zijlijn volgen. Geef
gerust een seintje: we kunnen je hulp heel goed
gebruiken.

Nieuws uit Altenbroek
Zwerfvuil opruimen
Tien vrijwilligers hebben op 14 april meegewerkt aan een zwerfvuilactie in de grubbe
langs de Stashaag, de weg van Altenbroek
naar Mheer. Het initiatief kwam van een
Noorbeeks koppel dat in de buurt woont
en de medewerking van Natuurpunt vroeg.
Met ons allen hebben we op een halve dag
555 kg afval (recycleerbaar [glas, metaal,
plastic]: 155 kg, grofvuil: 235 kg, gemengd
puin: 135 kg, asbest: 30 kg) opgeruimd. De
grootste uitdagingen waren het overwinnen
van de bramen, de helling op en af kruipen,
en de zelfgekozen opdracht om alles zoveel mogelijk te
sorteren. Onder het afval vonden we drankflessen, blikjes,
bokalen, draad, veel luiers, grote vrachten landbouwplastic
en verder ook schoenen, enkele elektrische apparaten en
onderdelen van een scooter. Eerder op het jaar verwijderde
Natuurpunt met vrijwilligers reeds meer dan 300 kg afval uit
Altenbroek. Graag willen we een oproep doen om de natuur
niet als vuilnisbelt te gebruiken en het afval te verzamelen op
de daartoe voorziene plekken! Wie ons in de toekomst graag
wil helpen met soortgelijke acties, mag altijd contact opnemen via altenbroek@natuurpunt.be.
Meer weten over de bodem
Op donderdag 9 juni kwam het INBO (Instituut voor Natuuren BosOnderzoek) naar Voeren voor een aantal bodemstaalnames. Dit past in het wetenschappelijke project ‘HabNorm’,
dat abiotische referentiewaarden en normen zal bepalen
voor de belangrijkste Natura2000-habitattypes. Het betreft
normen voor de fysicochemische kwaliteit van bodem,
grondwater en oppervlaktewater, die de duurzame instandhouding en ontwikkeling van terrestrische, semi-terrestrische
en aquatische habitattypes moet kunnen garanderen.
Concreet gebeurden er in Voeren op drie verschillende locaties profielboringen op
maximaal een
meter diepte.
Twee daarvan
waren gesitueerd in de
Veursvallei (eigendom ANB),
een derde in
Altenbroek ter
hoogte van
Schophem
(Natuurpunt).

schappen veranderen met de diepte en hoe bepalend dit is
voor de vegetatieontwikkeling. Ook het vochtleverend vermogen wordt berekend (verdrogingsrisico) en de koolstof-,
nutriëntenstocks en verontreinigingsgraad worden bepaald.
Profielboringen leveren tevens essentiële informatie voor
een mogelijk (bodem)herstelbeheer.
Binnen elk vegetatieproefvlak werden er negen oppervlaktemonsters (0-10 cm) genomen en op de vier hoekpunten
mengstalen van 10-20, 20-40, 40-80 en 80-100 cm diepte
(cfr. de uitgespreide aarde op de foto). Er werden ook op
elke diepte ongestoorde bodemmonsters genomen, o.a. om
de densiteit van de bodem en de waterdoorlaatbaarheid te
controleren (cfr. de ronde potjes op de foto).
Vliegend hert
Op 29 juni hielden we met iedereen die betrokken is bij het
beheer van het reservaat een avondwandeling. De bedoeling
was vooral ter plaatse te bekijken welke werkzaamheden dit
en volgend jaar moeten plaatsvinden.
Dat beheer is vooral gericht op de ontwikkeling van de vegetatie, door een aangepast maai- en graasbeheer. Maar het is
altijd leuk als je ook iets ziet van het dierenleven in het reservaat. We hadden geluk: we zagen een Grauwe klauwier – die
er broedt – maar ook dit prachtexemplaar van het Vliegend
hert, het grootste insect van ons land en meteen ook een van
de zeldzaamste, kruiste ons pad.
Liselotte Bollen, Rik Palmans

De profielboringen leveren
informatie over
het bodemprofiel, hoe
bodemeigen-
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Dansende koeien
We hebben het allemaal wel al eens
gezien in het voorjaar. De koeien die
voor het eerst buiten komen in de wei en
beginnen te dansen en te huppelen van
blijdschap. Waarom doen ze dat eigenlijk? Omdat het voorjaar is natuurlijk en
ze eindelijk naar buiten kunnen. Hoe
zou je zelf zijn als je een hele winter op
stal had gestaan? Maar er is meer. Het
gaat ’m eigenlijk om het verse gras. Niks
is zo lekker als vers gras, daar kan geen
winterse kost als hooi, voederbiet of
maïspulp tegenop. Daarom gaat de pret
ook weer over, eens dat ze een tijdje in de
http://www.rekels.nl
wei hebben gestaan. Hun eigen bemesting
maakt het gras er niet smakelijker op. Het
is bij koeien die het hele jaar door op stal
zuivelconsument tegenwoordig zoveel waarde aan hecht.
staan wel anders. Zij komen dan wel niet buiten in de zomer,
Maar die denkt nog steeds dat ie beter melk kan drinken
maar de boer gaat wel steeds vers gras maaien voor ze. En
van weikoeien en is zelfs bereid daar meer voor te betalen.
dat smaakt elke keer weer zo lekker als in het voorjaar. Die
Misschien vooral door het mooie landelijke plaatje van het
stalkoeien beginnen dus elke steeds weer te dansen als ze
zwartbonte vee in de groene wei.
gevoerd worden, de hele zomer door. Dan zijn die stalkoeien
Een stalkoeienboer in het radioprogramma Nachtzuster op
dus beter af dan de weikoeien. Het is hun welzijn waar de
NPO1 – genoteerd door Jos Buysen op 6 mei 2016

Huuskesboom of Libekerbömke

Werkwinkel op 15 juli 2016

In de vorige editie van het Blaedsje vroegen we wie er nog
iets meer wist te vertellen over de linde die pal op de grens
tussen ’s-Gravenvoeren en Libeek staat.

Op onze jaarvergadering deed Fridy Maurer het voorstel
om opnieuw aan te knopen bij een H&N-traditie van jaren
geleden: de ‘werkwinkel’, zijnde een vergadering waarop
ongeveer alles waar onze verening mee bezig is aan bod kan
komen.

Op een kaart met plaatsnamen, getekend door Rob Brouwers, staat Huuske vermeld als plaatsnaam voor de locatie
die ongeveer 700 m (naar het westen) verwijderd is van de
boom. De boom zelf staat er op als Libekerbömke.
Over de aanleiding om de boom te plaatsen hebben we geen
verdere informatie gevonden. Misschien het feit dat in 1773
door de Oostenrijkse overheid het hertogdom Limburg en de
Oostenrijkse delen van de Landen van Overmaas (Dalhem,
Valkenburg, Hertogenrade) werden samengevoegd tot de
‘provincie Limburg’? Of dat in 1784 het kasteel van Mheer, na
een leegstand van 77 jaar, weer werd bewoond (1)?
1. Leerssen, J. & Senden, W., 1995. Historische verkenning
van Mheer: 92.

Misschien hebt u het al gemerkt op de voorpagina: het
secretariaatsadres van onze vereniging is veranderd.
Voor Anne van der Linden werd het allemaal een beetje
veel. Ze vond het onmogelijk om het secretariaatswerk te
combineren met haar professionele en persoonlijke activiteiten. Bij gelegenheid zetten we haar zeker nog eens in
de bloemetjes, maar we willen haar nu toch al heel hard
bedanken voor alles wat ze voor Heem en Natuur heeft
gedaan.
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Onze eerstvolgende werkwinkel vindt plaats bij Fridy thuis,
Schophem 2 in ’s-Gravenvoeren, op vrijdag 15 juli om 19.30
uur. Iedereen die zich betrokken voelt bij de werking van
Heem en Natuur is er welkom. We willen van jullie horen
welke initiatieven we op heemkundig vlak kunnen ontplooien, maar ook voorstellen voor excursies en andere activiteiten.

D’r Koeënwoof
Intussen zijn we ook al bezig met de volgende editie van d’r
Koeënwoof, ons jaarboek, dat we jullie in de tweede helft
van oktober willen overhandigen.
Tot 15 augustus kun je nog artikels insturen. Diverse auteurs,
van wie de meesten ook al voor vroegere edities een bijdrage leverden, zorgen ook dit jaar voor interessante artikels.
Maar als je vindt dat je zelf ook een boeiend verhaal kunt
brengen, aarzel dan niet je voorstel voor te leggen aan onze
redacteur Jos Buysen (jos@heemennatuurvoeren.be). D’r
Koeënwoof is het ideale platform als je iets te vertellen hebt
over geschiedenis of natuur van de Voerstreek.
Wat we héél graag zien, zijn bijdragen in de vorm van gedichten, verhalen en anekdotes uit Voeren, al of niet in ons
dialect.

