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Biodiversiteit

Een heikel thema, zo blijkt na lezing van een artikel in De Standaard

van 2 september laatsleden. Daarin neemt hoogleraar Hans Van

Dyck het natuurbeleid onder de loep. Onder druk van Europa moe-

ten lidstaten verplicht maatregelen nemen voor een reeks bedreig-

de biotopen en soorten. Het gewone natuurbeheer en -beleid

volstaat niet. De bijzondere beschermingsprogramma’s vergelijkt

Van Dyck met ‘intensive care’. Vaak erg duur dus en zonder garan-

tie op succes. En het aantal bedreigde soorten neemt alsmaar toe.

Er wordt nochtans altijd meer geïnvesteerd in natuurreservaten

door de overheid én door natuurorganisaties. Op 15 jaar tijd is

bijvoorbeeld het aantal aangesloten gezinnen bij Natuurpunt

verdubbeld tot meer dan 100.000. De mensen tonen zich echt

bezorgd om de natuur dicht bij huis. Wat ontbreekt dan?

Volgens Van Dyck is er geen beleid voor biodiversiteit buiten de

reservaten. Losse deeltjes moeten via groene lijnen opnieuw in

elkaar overvloeien. Alle privétuinen bij elkaar opgeteld beslaan een

grotere oppervlakte dan alle Vlaamse natuurgebieden samen.

Jouw tuin kan een schakel zijn die de overlevingskansen van

bepaalde soorten verhoogt. Als je alles graag netjes houdt, laat dan

minstens een hoekje over waar je minimaal ingrijpt. Dood hout

(een takkenwal), bijeengeharkte bladeren, een composthoop,

enkele oude pannen of losse stenen, een streepje inheemse haag,

een plekje met brandnetels of bramen, een klein poeltje waar zon

en schaduw op vallen….

Je zal versteld zijn welk leven daar passeert of overleeft. Maar je

moet het willen zien en waarderen. Je kan ook gaan voor een eco-

logische tuin waarin je enkele keren per jaar een paadje maait door

het gras. Als bezoekers vragen wanneer onze tuin eindelijk wordt

aangelegd dan vertel ik over de ontdekkingen die we er doen en

toon enkele verborgen schatten. En als er dan met de ogen wordt

geknipperd, van verbazing of ongeloof, lanceer ik het thema ‘biodi-

versiteit’. Voortschrijdend inzicht is soms een werk van lange

adem.

Rita Plattau

Voor € 15,- ben je een jaar lang lid!

De agenda voor de komende maanden ligt nog

niet helemaal vast. Er komen uiteraard weer

werkwinkels aan en we presenteren op een alge-

mene vergadering d’r Koeënwoof, ons jaarboek.

Verder zijn er nog initiatieven van andere vereni-

gingen die je zeker zullen interesseren. Maar we

willen ook dat je dit nummer van het Blaedsje op

tijd krijgt!

Dus verwijzen we je naar onze website (http://

www.heemennatuurvoeren.be) voor alle aankon-

digingen. Houd ook je e-mail in de gaten. (Als we

je adres nog niet zouden hebben, geef het ons

dan even door.) Langs die weg houden we je op

de hoogte wanneer er iets te doen is.

Als je ergens iets interessants hebt gehoord of

gezien mag je ons dat ook altijd laten weten.
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Paul De Jongh, een geassocieerd onderzoeker van het

Cegesoma, doet een studie naar de rol en betekenis van

de monniken pater Hugo (geboren Karel) Jacobs en pater

Stefanus/Etienne (geboren Piet) Muhren van de abdij van

Val-Dieu en van de verzetsbewegingen waarvan zij deel

uitmaakten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De regio

waar zij actief waren omvat de gemeente Voeren. Jules

Goffin uit ’s-Gravenvoeren was actief in dezelfde groepen

en werd samen met de monniken in 1943 in Utrecht

geëxecuteerd. De officiële archieven van Cegesoma en van

het Nationaal Archief van Den Haag geven informatie

maar hij wil graag bijkomende informatie verkrijgen via

lokale kanalen.

De enige persoon die een sleutelrol speelde in deze

groepen én die de oorlog overleefde was Jeanne (Louise-

Pauline) Claessens (°31.01.1904 in ’s-Gravenvoeren,

†16.07.1971 in Malmedy; vanaf 23.11.1962 was ze woon-

achtig in Basse-Bodeux). Ze was de dochter van Guillaume

Claessens en Marie Josephine Spindlegger. Tijdens de

oorlog woonde ze in het ouderlijk huis in de Hoogstraat

249. Zij was ongehuwd en directrice van de plaatselijke

jongensschool.

Paul De Jongh is dus op zoek naar getuigenissen of archie-

ven van of over haar. In mails die we van hem ontvingen

voegde hij nog enkele zaken toe: ‘Zij is de enige persoon

die een sleutelrol speelde in de cel Goffin/Clarence (als

koerier had ze contacten binnen en buiten de verzets-

groep), gearresteerd werd samen met Jacobs en Muhren,

maar ook weer werd vrijgelaten. Haar memoires zouden

dus erg interessant kunnen zijn vermits ze uit eerste hand

zouden zijn… Maar ik weet natuurlijk niet of ze die op

schrift gesteld heeft. Het feit echter dat haar twee broers

ook in het verzet actief waren, geeft me toch hoop dat er

ergens een spoor van moet overblijven.’

‘Meer in het algemeen bestudeer ik de biografie en de ver-

zetsactiviteiten van de monniken Hugo Jacobs en Stepha-

nus Muhren van Val-Dieu, de groepen waar ze actief bij

waren, de infiltratie en wat daarop volgde (Hannibalspiel

België). Ondertussen is de research redelijk ver gevorderd,

maar moest u nog aan bronnen denken of erover beschik-

ken, hoor ik dat natuurlijk heel graag.’

‘Misschien heeft iemand nog exemplaren op zolder liggen

van de clandestiene oorlogspublicatie die door de verzets-

groep in Val-Dieu werd gemaakt, in de drie landstalen: Het

Vrije Woord, La Tribune Libre en Das freie Wort. Het werd

gemaakt door de paters Hugo Jacobs, Etienne Muhren,

Andreas Meys en kapelaan Paul Nolens van Charneux en

Jeanne Claessens. Het werd verspreid via de clerus. Er

wordt regelmatig naar verwezen maar ik heb het, tot

hiertoe, nog in geen enkel archief gevonden. Het

ontbreekt ook in alle overzichten van oorlogspublicaties;

dus zou het zeer interessant zijn om dit op te sporen en

bekendheid te geven.’

Jeanne Claessens

Op zaterdag 2 september vond er in Altenbroek een

thema-excursie plaats rond uitmijnen. De hele dag konden

deelnemers op het terrein de tussentijdse resultaten zien

van het uitmijnen in het kader van het project Life Pays

Mosan. Dit is een project van diverse partners met als doel

de Europees waardevolle fauna en flora te beschermen

door habitatherstel; het wordt gefinancierd met Europese

middelen. In een ander Life-project (Hélianthème) werd in

het verleden reeds heel wat aangepakt in Altenbroek. Het

huidige project omhelst meer dan alleen maar uitmijnen,

maar deze excursie ging enkel over dat onderdeel.

Uitmijnen is simpel gesteld het versneld afvoeren van een

teveel aan fosfor uit de bodem. Voor soortenrijke graslan-

den heb je immers fosforarme bodems nodig. Dit fosfor

heeft zich in het verleden opgebouwd in de bodem, o.a.

door bemesting van voormalige akkers. Fosfor is in tegen-

stelling tot stikstof niet zo mobiel in de bodem en vereist

daarom een bijzondere aanpak. Maaien en afvoeren kan

veel stikstof verwijderen maar is veel minder efficiënt in

het afvoeren van fosfor. De toplaag van de bodem afschra-

pen (plaggen) is efficiënter en werd in het verleden op

sommige percelen met succes toegepast. De vergunning-

Foto: uit Het Hannibalspiel van Jan van Lieshout (verschenen in 1980).

Uitmijnen in Altenbroek
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verleners gaven echter niet voor alle percelen hun ak-

koord uit schrik voor mogelijke erosie. Uitmijnen is een

creatieve techniek die door middel van bemesting met

stikstof en kalium, in combinatie met de teelt van een

hoogproductief gewas, deze fosfor weet los te krijgen om

vervolgens met de oogst van het gewas uit het terrein te

verdwijnen. Niet evident dus: bemesten in natuurgebied,

maar wel zeer interessant.

Joost Dewyspelaere was gids van dienst. Hij is al jarenlang

bekend met het gebied en binnen Natuurpunt verant-

woordelijk voor de planning van het beheer ervan en de

opvolging van het Life project. De ochtend begon met een

blik op de weides in Vitschen en de resultaten van de bo-

demanalyses van de Universiteit Gent. Tot in detail werd

op kaart getoond hoeveel fosfor er in de bodem opge-

slagen zit in de diverse percelen, en hoe zich dit vertaalt

op het terrein in de flora. Later zagen we ook de effecten

ervan op de fauna (o.a. langpootmuggen en sprinkhanen).

Een deel van de kwalitatieve weilanden moet niet of

slechts voor een korte periode uitgemijnd worden, terwijl

er andere minder kwalitatieve zijn waar langere termijnen

voor voorop gesteld werden.

Concreet betekent het dat er op de meeste percelen in

theorie driemaal gemaaid en gemest wordt.

Weersomstandigheden kunnen daar uiteraard soms

anders over beslissen. Voor sommige percelen waar we

reeds langer samenwerken met agrariërs uit de buurt,

betekent dit een (tijdelijke!) hogere opbrengst aan hooi.

Eens we de beoogde doelstelling bereikt hebben van een

laag fosforgehalte, zal die opbrengst uiteraard veel

beperkter zijn. Bepaalde percelen die Natuurpunt zelf

beheert, worden met eigen middelen gemaaid en in de

mate van het mogelijke ook gehooid, waarbij het hooi

gebruikt wordt voor de eigen veestapel (schaapskudde,

Galloways in de winter).

Het mesten gebeurt altijd door de eigen Life-ploeg. In de

twee jaar dat het project Pays Mosan loopt, is er al heel

wat ervaring en knowhow opgebouwd. Er moest een aan-

gepaste tractor aangekocht worden, die de Voerense stei-

le hellingen kon trotseren, en ook de mestkar is specifiek

aangekocht voor de doelstelling van het uitmijnen. De

Universiteit Gent berekende voor

elk perceel exact hoeveel mest er

moet gestrooid worden. De mestkar

is daarom uitgerust met een gps-

systeem waarbij de omtrek van het

terrein eerst bereden wordt, zodat

de kar zelf de hoeveelheid kan uit-

rekenen van de mest op dat perceel.

Ook is de strooibreedte aangepast,

zodat er geen mest gestrooid wordt

in nabijgelegen percelen. Over de

middag konden de deelnemers deze

machines zelf bekijken en praktische

vragen stellen aan Gabriël Erens,

verantwoordelijk voor de correcte

coördinatie en uitvoering van het

geplande beheerwerk binnen Life

Pays Mosan.

Uiteraard werden er ook kritische bedenkingen geuit.

Sommige deelnemers maakten zich bijvoorbeeld zorgen

over de mogelijke uitspoeling van mest naar de Noor. De

papieren met de kleine cijfertjes werden bovengehaald, en

al gauw bleek dat de hoeveelheid mest die we verdeeld

over drie beurten jaarlijks maximaal strooien ongeveer de

helft was van één strooibeurt in de reguliere landbouw.

Bovendien wordt er gekozen voor kwalitatieve producten

die bijvoorbeeld geen chloor bevatten, en die ook toege-

laten zijn in de biologische landbouw. Op die manier ho-

pen we de mogelijke neveneffecten tot een minimum te

beperken. De UGent blijft dit project nauwgezet mee op-

volgen om de resultaten op het terrein en in de bodem te

evalueren en beheer bij te sturen waar nodig.

Het project vraagt permanent observeren, overleggen,

onderzoeken en uitproberen. Zo vroegen (en kregen) we

onlangs toestemming om de Europese middelen die

bestemd waren om intens te mesten, toch anders aan te

wenden. We zagen immers dat hoewel het fosforgehalte

op sommige percelen zeer laag was, zich dit niet vertaalde

in de gewenste ontwikkeling op vlak van flora. Op andere

percelen kregen we dan wel weer onverwachts mooie

resultaten. Het lijkt erop dat de bodemopbouw hier een

grote rol speelt. De dikte van de grasmat (de densiteit van

al het levende en dode materiaal dat zich in de bovenste

centimeters van de bodem heeft opgestapeld) varieert

naargelang het bodemtype en (vooral) het bodemgebruik.

In een perceel dat vroeger geploegd werd, is de densiteit

minder. Hierdoor is er enerzijds makkelijkere uitspoeling

van nutriënten en anderzijds een makkelijkere kiembodem

voor zaden uit de zaadbank. Om die reden werd er geko-

zen om op sommige percelen de aanpak wat aan te passen

en te bekijken wat het oplevert als we de bovenste laag

wat meer open maken met behulp van een chopperma-

chine. Chopperen is een vorm van verdiept maaien; je zou

het kunnen vergelijken met zeer ondiep plaggen. Hoe de

choppermachine het er van af zal brengen op onze Voe-

rense stenige bodem, zal de tijd ons vertellen... We leren

zelf elk jaar bij, en hopen in de toekomst onze bevindingen

met jullie te kunnen delen!

Liselotte Bollen
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Heem en Natuur Voeren organiseerde de afgelopen zo-

mermaanden diverse avondwandelingen. Die van april,

mei en juni staan in het vorig Blaedsje. Daarna wandelden

we in juli door de bossen van Teuven en in augustus rond

St-Martens-Voeren. In Teuven verzamelden we op het

pleintje van Nurop. Juist van tevoren had het nog gere-

gend, waardoor het aantal deelnemers niet hoger kwam

dan zes. Een blik op buienradar en meegebrachte parapu’s

verzekerden echter dat de wandeling droog zou blijven.

I g’n Träöt bekeken we het nieuwe waterzuiveringsstation.

Na het wad door de Gulp verbaasden we ons over het

Ardennenachtige bos met het bergachtige karakter, holle

weg, oude bomen en geitenpaadjes. Een flinke klim bracht

ons bij een bestand van oude mispelaars. Boven op de

hoogte bij Gieveld kwamen we bij een kapvlakte waar we

heideplantjes ontdekten. Terug beneden genoten we van

het prachtige zicht op Teuven. Dan weer terug omhoog

naar d’r Kraobrig, vroeger de plaats waar het huisvuil van

de gemeente Teuven terechtkwam en later nog jarenlang

als sluikstort in gebruik, zelfs nu nog. Daar kwamen we iets

hoger ook langs een houten kruisje ter herinnering aan de

in mei gestorven wielertoerist. Hij overleed ondanks de

snelle hulp van passanten en het pas opgerichte Voerense

Aangename zomeravondwandelingen

Foto’s Nuria Hoes
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First Responders Team. Het was hun eerste interventie.

In augustus gingen we met 12 deelnemers op pad vanaf

het Veltmanshuis via hetWaterwegske naar g’n Eiken, via

de Krindel langs de statiestraat terug. Een snelle routebe-

schrijving van een wel heel boeiende excursie, omdat de

deelnemers zo geïnteresseerd waren en veel vragen stel-

den. Zo zagen we de mijnterrils van Noord-Limburg op

ruim 30 km in vogelvlucht, afstervende populieren vol met

maretakken, amerikaans of groot nagelkruid, dolines en

andere kuilen, hollewegplaveisel, een inktvisfossiel, een

wetenschappelijk verantwoorde zonnewijzer met de altijd

juiste zonnetijd, reuzepaardestaarten en genoten we van

de overrijpe braomele.

Dan was er nog in september de laatste van onze zomer-

avondwandelingen. Vanaf oktober gaan we immers weer

van start met onze werkwinkels. De wandeling vertrok

vanaf de Dries in ’s-Gravenvoeren en voerde over het

nieuwe fietspad richting Mesch. We kregen enige histo-

rische uitleg over Spaans en Staats gebied. En het viel

iemand op dat je van daaruit de ‘dom van Voeren’ kon

zien, in werkelijkheid de twee torenspitsen van kerk en

klooster, zo dicht bij elkaar dat het leek alsof ze van één

kerk met twee spitsen waren. Door de holle Steenbergs-

weg verbaasden we ons over het grote aantal uitgangen

van dassenburchten. En bovenop de hoogte bestegen we

de uitkijktoren met een fantastisch uitzicht 360 graden in

de rondte. Terug langs het Trichterbeeldje was de wande-

ling rond 21:00 uur gedaan. Niet te vroeg, want de duister-

nis viel al in.

OomWanja: nieuw toneelstuk van het VAT

De repetities zijn in volle gang. Zowel Jean-Pierre Duysens als Jos Buysen, allebei lid van Heem en Natuur Voe-

ren, spelen mee in deze voorstelling op 20, 21 en 22 oktober 2017 in de Voerpoort, Moelingen. Omdat het

stuk in het dialect gespeeld wordt, volgt hieronder de introtekst ook in het plat. Vanaf nu kunt u de tickets on-

line bestellen en betalen via de site http://www.VAT89.be Verder spelen mee: Huub Alleleijn, Lutgart

Demollin, Josine Walpot, Charlotte Brouwers, Ann Ketelslegers, Steven Heusschen.

Het Voerens Amateur Toneel presenteert ’n nuuj väörsjtèlling: OomWanja van Tsjechov

Verlaej jaor waore de luuj aangenaam verras met ’t toneelsjtök de Canadese Muur in de Voerpoort, Moelin-

gen. ’t Waor anders es ander sjtökker: zoewaal in genre es in thematiek en vörmgaeving. Dit jaor dunt v’r dat

wèr mit OomWanja. ’t Sjpaelt zich af op ’t lèts van de 19e ieuw, mer ’t kuus juus zoe good huuj zieë.

‘t is ’n prachtig verhaol van de beroemde sjriever Tsjechov övver ’n familie op ’t Russische platteland. Jaor nao

jaor dónge ze braaf hun plicht, bis dat dao oonderèns d’r sjönbroor van Wanja kump, ’ne professor oet de

sjtad, mit zieng nuuj, väöl jónger vrouw! Ekerènge is van sjlaag, ’t werk bliet liegke. Missjie is sjterve de lètste

ontsjnapping aan de wanhoop!

’t publiek kènt zich vraoge sjtèlle: bèn ich daadkrachtig of blief ich, juus wie de karakters in ’t toneelsjtök, in

mieng sjlachofferrol? Tsjechov wós dit dramatisch thema mit get sjpas väör de luuj begriepelik te make. Zelf

waor hae dokter en in zie laeve haat hae väöl klagende luuj gezieë, die ’r mit plezeer in zieng sjtökker hat

övvergenaome.

Jos Buysen
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De krulzoom (Paxillus involutus) kan door

sommige mensen gegeten worden zon-

der dat ze er nadelige gevolgen van

ondervinden, terwijl er anderzijds

verschillende gevallen bekend zijn met

dodelijke afloop.

Als je verzamelaars attent maakt op de

gevaren van deze zwam, krijg je meestal

te horen: ‘Mijn grootvader at reeds deze

paddenstoel, mijn vader is bijna tachtig

en eet hem nog steeds, waarom zou ik er

dan mee stoppen?’ Dit biedt natuurlijk

geen enkele garantie op een veilige

consumptie. Het is en blijft een spelletje

Russische roulette.

Deze algemene mycorrhizavormer, met

zijn voorliefde voor de berk, kom je tegen van het

Middellands zeegebied tot aan de poolcirkel. Hij groeit

zowel in je tuin als in de berm naast de weg. En gebergte

of vlakke land, het maakt deze zwam allemaal niets uit.

Plaatselijk komt hij zelfs in grote hoeveelheden voor, zodat

de kans op overmatig gebruik niet denkbeeldig is, met alle

gevolgen van dien natuurlijk. Nochtans is zijn smaak niet

denderend, maar smaken verschillen. Wat door Jan de

hemel wordt ingeprezen, zal door Piet verafschuwd

worden.

Mooi en stevig is hij wel, onze krulzoom met zijn ingerolde

hoedrand, vandaar natuurlijk ook zijn naam. Zijn hoed-

kleur is oker- of voskleurig met wat olijftinten, later meer

roestbruin wordend. Maar onze buren uit Duitsland laten

zich door deze fraaie verschijning niet om de tuin leiden,

want zij beweren het volgende: ‘Pilze sind wie Mädchen,

die schönsten sind die giftigsten.’ Levenswijsheid of priet-

praat? Ik hou me ter zake liever afzijdig, oordeel zelf maar.

Wat maakt deze paddenstoel nu zo gevaarlijk?

Het mechanisme van de veroorzaakte vergiftiging is tot en

met vandaag nog niet helemaal gekend. Het rauw eten

kan sowieso dodelijk zijn, maar ook bakken of koken

bieden geen enkele garantie op veiligheid. Het vlees bevat

muscarine, zoals de vliegenzwam of de panteramaniet,

maar ook de stof involutine. En het is deze stof die de

veroorzaker kan zijn van een opgebouwde allergische

reactie, soms met dodelijke afloop. Deze vergiftiging kan

plotseling optreden bij mensen die al jaren krulzomen

hebben gegeten, zonder merkbare gevolgen hiervan. En

dan plots, één of twee uur na het eten, slaat deze allergie

toe. Een beschrijving van de daarna optredende sympto-

men, zal zeker je lust om deze zwammen eens op het

menu te zetten, vlug doen verdwijnen.

Spijsverteringsstoornissen, gepaard gaande met over-

geven en bloedige diarree, zijn de eerste tekens van de

vergiftiging. Hevige maagpijn, samen met pijn in de nier-

streek, zullen vervolgens je deel worden. Maar het ergste

moet nog komen. Vernietiging van de rode bloedlichaam-

pjes (hemolyse) kan leiden tot ernstige bloedarmoede, en

in een volgend stadium zullen de nieren blokkeren.

Nierdia-lyse en bloedtransfusie zullen dan absoluut

noodzakelijk worden, terwijl in sommige gevallen deze

ingrepen zelfs niet meer kunnen baten. De dood zal dan

het gevolg zijn van deze smulpartij.

En toch blijven nog veel plukkers volharden in de boos-

heid. Onwetendheid of koppigheid? Verouderde padden-

stoelengidsen durven deze zwam nog wel eens voorstellen

als eetbaar. Kom je ooit zulke tekst tegen, scheur dan on-

middellijk dit blad uit je boek om verder onheil te voorko-

men. Een oud wijntje kan lekker zijn, maar met verouder-

de kennis kan je je leven op het spel zetten.

Jos Tuerlinckx

Krulzoom
Foto © Michael Wood

Chiro aan de slag in Altenbroek

Op 12 november gaat de Chiro van Sint-Martens-Voeren aan de slag in de natuur! Elk jaar wordt er half november in

het hele land gewerkt in natuurgebieden, om de kwaliteit van die gebieden te verbeteren en de biodiversiteit te

vergroten. De grote Dag van de Natuur valt op 18 en 19 november, maar de Chiro zal reeds de aftrap geven het

weekend ervoor. De hele namiddag staat in het teken van natuurbeheer en werken voor de natuur. Kinderen steken

de handen uit de mouwen, leren ondertussen wat bij over natuurbehoud en -beheer, en uiteraard maken we veel

plezier. Zo vangen we drie vliegen in één klap: een leerrijke, leuke én nuttige dag! We hopen hiermee de traditie van

‘jongeren voor de natuur’ in ere te houden: ook de Provinciale Basisschool van Voeren werkt immers al enkele jaren

mee aan het beheer van Altenbroek door het project Educatief Natuurbeheer. Samen maken we onze natuur

kwalitatiever en mooier! Wie zin heeft om deze dag mee te helpen begeleiden, mag altijd contact opnemen met

Liselotte (0498827341, of liselottebollen@gmail.com).
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Oproep:

de heropbouw na de eerste wereldoorlog

Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de Eerste

Wereldoorlog eindigde. De Historische Kring van Visé gaat

in 2018 werken rond de wederopbouw na die oorlog. In

onze wijde streek waren duizend huizen vernield. Soms

werd gebouwd door het ‘Office des Régions dévas-

tées’ (die de ORD-stenen aanbrachten op deze huizen),

soms in eigen beheer. Die heropbouw wordt bestudeerd

maar ook de schadeloosstellingen, de verzekeringen, de

verenigingen van geteisterden en de rol die de openbare

diensten vervulden. De vereniging zoekt daartoe foto’s

van de heropbouw, plannen en andere archiefstukken.

Als je denkt dat u aan deze studie een bijdrage kan leveren

zou dat een mooie zaak zijn. Ook bij ons waren huizen ver-

woest: in Moelingen 72, veel minder in ’s-Gravenvoeren

en in Sint-Martens-Voeren. Als lid van de Kring van Visé

kan ik de contacten leggen.

Zondag 10 oktober was Open Monumenten Dag

Twee dorpen deelden de aandacht: Sint-Martens-Voeren

(de hele dag) en Moelingen (de namiddag). 85 geïnteres-

seerde bezoekers namen deel aan de wandelingen en het

kerkbezoek in Sint-Martens-Voeren en aan de foto-happe-

ning in Moelingen.

Wandelingen die focussen op de spoorweg trekken altijd

volk. Dit jaar was er speciale aandacht voor de veranderin-

en in de dorpsstructuur die er het gevolg van waren. In de

kerk had het kerkbestuur gezorgd voor bewegwijzering en

teksten. Drie keer was er een geleid bezoek aan kerk en

kerkhof. En de orgeliste bespeelde het grote orgel.

Moelingen was één van de 44 Limburgse plaatsen waar

aandacht was voor een Duitse oorlogsfoto, en wel van de

Voerpoort. Er was ook veel aandacht voor het ‘raam’ dat

het mogelijk maakte om door de elektrische draad te

kruipen.

De foto’s van de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog tonen

gebouwen maar ze geven

ook een sfeerbeeld van die

tijd. Aan deze happening

was een demonstratie foto-

graferen verbonden.

Een fotowedstrijd! Welke

foto van Voeren zou over

100 jaar het best de tijd van

nu weergeven? Welk

gebouw of landschap mag

daarom zeker niet verdwij-

nen? De foto met een kort

verhaal insturen vóór 30

november 2017. Kijk voor

meer informatie op

http://

www.limburg1914-1918.be

Elza Vandenabeele

Gezeumers

Een plant van hier — actie plantenverkoop Natuurpunt

Een tuin vol bomen en planten 'van hier' trekt leven aan! Natuurpunt wil de achteruitgang van onze fauna en flora

stoppen. Vele vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om een natuurgebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor onze

bijzondere soorten. Maar met natuurgebieden alleen kunnen we de achteruitgang van de biodiversiteit niet stoppen.

We hebben ook jouw hulp nodig! Indien alle tuinen natuurvriendelijk ingericht zouden worden, vormen ze samen het

grootste natuurgebied in Vlaanderen én halen ze heel wat CO² uit de lucht. Eigenaars van tuinen, tuintjes en balkons

kunnen zo meehelpen om de biodiversiteit vooruit te helpen en tegelijk de klimaatopwarming te stoppen. In onze

eigen tuin helpen we zo de natuur én onszelf. Vul dus als de bliksem de bestelbon in en bereid je tuin alvast voor op

véél extra leven.

In Voeren kan je de planten komen afhalen op zaterdag 11 november tussen 10:00 en 12:00 uur aan het Kerkplein te

Moelingen. Of ze worden dat weekend bij je thuis bezorgd na een telefoontje met Liselotte (0498 827341),

liselottebollen@gmail.com.
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Interessante waarnemingen

Sinds bijna iedereen een smartphone heeft waar je ook

foto’s mee kunt maken, worden er veel meer waarnemin-

gen, vooral van insecten en bloemen, vastgelegd. Er

bestaan intussen al app’s waarmee je on-line via een foto

het waargenomen insect kunt laten determineren.

De afgelopen maanden maakten enkele van onze leden

ook enkele leuke foto’s. Fridy Maurer stuurde ons deze

foto van een koninginnepage.

De koninginnepage kan in heel België voorkomen maar is

in het Zuid-Oosten algemener. De temperatuur is een

belangrijke factor voor het voortplantingssucces; in

warmere jaren zijn er meer generaties dan in koelere. De

vleugels van de koninginnepage hebben een spanwijdte

van 5 tot 7,5 cm. Daarmee is het één van de grootste

vlinders die bij ons voorkomen. Ze hebben een voorkeur

voor bloemen met een roze tot paarse kleur, bijvoorbeeld

koekoeksbloen, rode klaver en natuurlijk de vlinderstruik

(buddleia).

Van Ingrid Briers kregen we een foto van een vliegend

hert dat op haar terras landde. Het is een wijfje, met veel

kortere (op een gewei lijkende) kaken dan het mannetje.

De herfst begint en daarmee komen ook weer overal de

spinnen te voorschijn. Jean-Pierre Rutten kon een foto

maken van een tijgerspin. Haar geelzwarte strepen-

patroon is tegelijkertijd een camouflage – tussen gras-

stengels valt ze daardoor juist minder goed op – als, net

zoals bij voorbeeld wespen, een waarschuwing: ik ben

gevaarlijk! Bij deze spin is dat alleen maar bluf: ze bijt

helemaal niet, maar het trucje werkt meestal wel.

Tot slot een ‘waarneming’ van heel veel mensen. Nou ja,

het waren er toch wat minder dan wat de organisatoren

hadden gehoopt. Op 25 juni vormden ruim 50.000 mensen

een 90 km lange ketting, van Tihange over Maastricht tot

Aken – dus ook een stukje over Voerens grondgebied –,

om te protesteren tegen het open houden van de ‘scheur-

tjesreactor’ in de Maasvallei. Als daar ooit iets misloopt,

delen onze Nederlandse en Duitse buren immers ook in de

klappen.


