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De ondergang van een es

Verleden keer schreef ik over de fraaie lindeboom die in Veurs slacht-

offer is geworden van de droge zomer van 2018. De dode boom staat

er overigens nog. De verwijdering er van is een hele klus en ik ben

benieuwd wie zich van die taak kwijt en mogelijk weer een nieuwe

boom op de plek zal planten.

Van de zomer was het weer af en toe heel onstuimig en bij een van die

heftige weersomstandigheden is op het pad dat vanaf ‘Jetteke’ omhoog

naar het Veursbos loopt een schitterende oude en volgroeide es omge-

vallen. Het pad werd door de omgevallen es geheel afgesloten en de

wandelaars zochten een by-pass via het weiland.

Ook de es is een schitterende boom. Zo lang ik hier wandel en de es

passeerde stond ik er even bij stil. Een enorme stam en indrukwekken-

de kruin. Het idee dat hij er al heel lang stond en dat mogelijk mijn

voorouders de boom nog hebben waargenomen stemde mij altijd heel

tevreden. Ik hou van de historische continuïteit die in het landschap is

neergeslagen.

Het hout van de es is hoogwaardig. Het is heel geschikt voor de meu-

belbouw en stelen voor gereedschappen zijn heel vaak van

essenhout gemaakt. Het is goed te bewerken en het kan heel

glad worden afgewerkt. Het splintert niet.

De oude es in Veurs is in mijn omgeving het slachtoffer van

het jaar 2019. De oorzaak van het bezwijken van de es is, nu

de boom horizontaal ligt, goed te zien. De boom moet al jaren

aangetast zijn vanuit de wortels want van binnenuit is een

groot deel van de onderkant van de stam verrot. Een stevige

storm deed de rest. De voor de natuur verantwoordelijken in

het gebied hebben het pad weer vrij gemaakt. De stam is in

stukken gezaagd maar ligt er nog. De omvang van de es kan

alsnog bewonderd worden.

Natuurlijk maakt dit verlies ook weer zichtbaar dat bomen niet

het eeuwige leven hebben. Er is een levensduur en die was

voor de es kennelijk voorbij. Ik hoop dat er weer een nieuwe

op de plek geplant wordt, ook al zal ik die nieuwe es in de

omvang van de es die er stond, waarschijnlijk zelf niet meer

kunnen waarnemen.

Ferdinand Mertens
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Het oude bovengrondse schakelknooppunt van Crutzberg,

een kruispunt in het Voerens 15kV-netwerk, door de elek-

triciens van Fluvius het ‘kraaiennest’ genoemd, wordt ge-

schiedenis.

Voor de enen was dit een lelijke ijzerwinkel. Voor anderen

verdwijnt hiermede toch weer iets met enige erfgoedwaarde,

om ‘technisch-nostalgisch’ bij stil te staan.

De technologie is vanuit uit de beginjaren van de elektrici-

teitsnetwerken: om te schakelen moest de ‘elektricien-van-

dienst’ langs de ladder te klimmen tot in het ‘mandje’ onder

het kraaiennest. Met een lange geïsoleerde schakelstok dien-

de hij dan de ‘scheidingsmessen’ open te trekken.

Het schakelen van de onder hoogspanning staande schei-

dingsmessen was enkel toegestaan zonder stroombelasting.

Men diende zich hiervan degelijk te vergewissen. Een ver-

gissing hierin was zonder pardon: een elektrische vlamboog

kon dan zijn lot worden. Reden waarom de elektriciens er

niet meer mee wensten om te gaan.

Fluvius koos er dan ook voor om die schakelingen uit te voe-

ren met vermogenschakelaars, zoals geïnstalleerd in de

nieuwe cabine die daartoe speciaal bij de spoorwegbrug van

Krindaal werd gebouwd. Deze nieuwe schakelaars kunnen

onder stroombelasting én vanuit de dispatching bediend

worden, zodat bij eventuele stroompannes de stroomtoe-

voerlijnen meteen herschakeld kunnen worden en de

stroomtoevoer sneller hersteld.

Emiel Lemmens

Het kraaiennest van Crutzberg

Tongeren is een nieuw museum(pje) rijker, in de Maas-

trichterstraat. Hier was drukkerij Theelen gevestigd,

waar de krant ‘Het Belang van Limburg’ werd gesticht.

Het eerste geprojecteerde beeld zegt heel groot:

Schoppem 1683. Inderdaad was de familie Theelen van

’s-Gravenvoeren afkomstig, in rechte mannelijke lijn.

Jan Theelen werd er op 5 oktober 1683 geboren. Zijn

vader was landbouwer in Schoppem. Een afstammeling

was Petrus Theelen, in ’s-Gravenvoeren geboren op

woensdag 3 augustus 1763. Hij verhuisde naar Maas-

tricht. Afstammelingen gingen in Bilzen wonen en later

in Tongeren waar ze ‘Het Belang’ stichtten en drukten.

Uiteindelijk vestigde de drukkerij zich in Hasselt omdat

zulks de krant ten goede kwam.

Julien Geelen en Elza Vandenabeele

Het Belang van Limburg en Voeren



520

Onze drie zomeravond-

wandelingen zitten er

weer op. Met telkens een

bevredigende opkomst; in

Teuven waren er zelfs

meer deelnemers dan we

hadden verwacht.

De eerste wandeling, op

10 juni, voerde ons door

een stuk Altenbroek dat

tot voor kort helemaal niet

toegankelijk was: het bos

tegenover het kasteelpark.

Op de kadasterkaart staat

het aangegeven als Alten-

broekbos, maar het is ook

bekend als het Waterloo-

bos, naar het jachtchalet

uit het begin van de acht-

tiende eeuw dat er staat.

Of moeten we zeggen:

stond, want een omvallen-

de boom heeft het houten

bovendeel helemaal doen instorten. We hadden gehoopt tot

bij het chalet te geraken, maar de adelaarsvarens bleken zo

hoog te zijn opgeschoten dat dat onmogelijk was. Wellicht

wordt dat in de toekomst beter, want Natuurpunt wil de site

opruimen en beter toegankelijk maken. (Maar daar hebben

ze de hulp van vrijwilligers bij nodig; wie zich geroepen voelt

mag het ons laten weten.)

We kregen ook te horen dat er op die plek misschien ooit –

2.500 jaar geleden – een kleine nederzetting is geweest. Het

is een hypothese; onderzoek met een bodemscanner –

intussen uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet bekend

– moet daaromtrent uitsluitsel geven. Die nederzetting zou

zich hebben uitgestrekt tot in de ‘Zandwei’ naast het bos.

Ook de site van Op de Saele werd onderzocht met de bodem-

scanner. Op die plek, tussen Snauwenberg en ’s-Gravenvoe-

ren, lag in de zestiende eeuw nog de ruïne van een gebouw.

Maar over de functie van dat gebouw bestaan de wildste

speculaties. (We besteedden er in het Voerens Blaedsje 53

(2017), p. 415-416, al eens aandacht aan.)

De wandeling liet ook toe om een en ander te vertellen over

de plannen die Natuurpunt heeft in de vallei van Altenbroek

voor het creëren van soorten- en bloemrijke graslanden.

Daartoe is een aangepast maai- en graasbeheer nodig. Op dit

ogenblik gebeurt dat in het kader van het Europees project

Pays Mosan. Dat is erop gericht de fosfaten die nu nog in de

grond zitten – als restant van vroegere bemesting, toen deze

terreinen vaak nog akkers

waren – weg te krijgen via

‘uitmijnen’. Dat betekent

dat de graslanden nu nog

worden bemest, maar al-

leen met nitraten, om zo

de planten te stimuleren

de fosfaten sneller op te

nemen.

De tweede wandeling, op

1 augustus, vertrok van bij

de oude grenspost van De

Plank. Eerst bekeken we

het nieuwe waterpomp-

station. Dit reservoir ligt in

België maar zal na de in-

dienstneming worden ge-

exploiteerd door WML

(Watermaatschappij Lim-

burg, NL), die er na 10 jaar

ook eigenaar van wordt.

Het reservoir zal zorgen

Zomerwandelingen
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voor bevoorrading van de klanten van WML maar bij proble-

men kan het ook worden ingezet voor de drinkwatervoorzie-

ning in Voeren. De drinkwaterkelder bestaat uit twee onder-

grondse bekkens van elk 1.000 m³, samen goed dus voor een

totale voorraad van twee miljoen liter water.

Philip Loop vertelde daarna spontaan over de problemen die

de fruitteelt – vooral van peren – op dit ogenblik ondervindt.

Vervolgens daalden we af naar de vallei van de Gulp en het

Teuvense gehucht Nurop. We kregen een mooi zicht op het

Gulpdal dat onlangs als cultuurhistorisch landschap is be-

schermd: Hagen, boomgaarden, weilanden, water en helling-

bossen. Ooit hadden de inwoners van Nurop gemeenschap-

pelijke rechten in die omliggende bossen. Hoe dat gemeen-

schapsrecht precies was geregeld zou het onderwerp kunnen

zijn van een boeiend onderzoek! Nu is Nurop zo goed als

helemaal ‘vastgegroeid’ aan de rest van het dorp, maar vroe-

ger waren Nurop, de omgeving van de kerk en Zinnich drie

duidelijk gescheiden woonkernen.

In Teuven bekeken we aan de bron van de Bach een vrij unie-

ke waterram, die op de kracht van het stromend bronwater

datzelfde water oppompt naar een nabijgelegen huis dat men

daar gebruikt als drinkwater. (Zie foto op vorige pagina.)

Via de kerk en de Mostert kwamen we bij nog een merkwaar-

dige plek, waar zich ooit de verblijfplaats, de kluis, van een

heremiet bevond. Een pad dat van daaruit naar de Klooster-

hof (die tot het klooster van Zinnich behoorde) leidde, is nu

verdwenen, maar je begrijpt nu waarom de grote inrijpoort

aan de zijkant van de Kloosterhof is gebouwd: blijkbaar was

de weg naar de kluis veel belangrijker.

Daarna ging het weer bergop, naar de scheiding tussen de

valleien van de Gulp en de Veurs. Het begon al donker te

worden toen we in het Veursbos arriveerden. Maar het was

toch nog licht genoeg om zelfs na 75 jaar de bivakputjes te

zien waarin in september 1944 Amerikaanse soldaten, die

hier hun kamp hadden opgeslagen, hadden gelegen. De wan-

deling eindigde bij de nu in verval rakende quarantainestallen

van De Plank. Toen de douane nog streng toezicht hield op

het grensverkeer tussen Nederland en België, moest vee dat

van het ene land naar het andere werd getransporteerd, hier

een tijdlang verblijven om zeker te zijn dat er geen veeziekten

mee de grens overkwamen. Ter plekke zagen we ook de boor-

put waar onlangs onderzoeken zijn gedaan naar de bodem-

gesteldheid onder De Plank om te zien of deze locatie

geschikt is voor de bouw van de Einstein-telescoop voor de

detectie van zwaartekrachtgolven, in drie buizen van 10 km

lengte 100 meter onder de grond. Daarmee hoopt men de

algemene relativiteitstheorie van Einstein te bewijzen.

Ten slotte verkenden we, op 23 augustus, het gebied tussen

Moelingen en Berne (Berneau). Langs het brugje bij de vroe-

gere watermolen Walpot volgden we de middeleeuwse holle

weg de Honsjeswjeg (Voie de Hognée). Die weg leidt naar het

dorp Housse en verder naar het gehucht Hognée, deel van

Cheratte. Links ervan ligt de Roei Wej, waar vroeger het

leengoed Ter Droyen lag. De eigenaren ervan waren de tiend-

heren van Moelingen. We bereikten de Lieuwekop, een in de

vallei van de Berwijn uitstekende punt in het (overigens

amper enkele hectaren groot) bos van Moelingen.

Even later stonden we boven op het plateau van waar je een

prachtig zicht hebt over de hele Maasvallei met in het bijzon-

der van links naar rechts het industriegebied van Wezet, de

CBR-cementfabrieken van Lieze (Lixhe), het Fort van Eben-

Emaal, het Albertkanaal bij Ternaaien en verder D’n Obser-

vant en de ENCI-cementfabrieken van Maastricht.

De oude ‘Honsjeswjeg’ leidt even verder naar het kruispunt

‘Les Trois Rois’ op het grondgebied van Wezet. De naam Drie

Koningen verwijst naar de oude pelgrimsweg over Berne

(Berneau) naar het schrijn van de Drie Koningen in de dom

van Keulen.

Dat kruispunt konden we niet bereiken omdat de weg, op het

verste punt van onze wandeling, onderbroken is door de

diepe insnijding van de spoorlijn Tongeren Aken. De lijn werd

door de Duitsers aangelegd tussen 1915 en 1917.

Onder een wirwar van hoogspanningslijnen keerden we om

en stapten we langs de Bergwjeg en het Onze-Lieve-Vrouw-

kapelletje van d’r Haole-

wjeg terug naar de Hoe-

brök (de hoge brug) in

Moelingen.

Met dank aan de gidsen:

Rik Palmans, Joep Buysen

en Willy Machiels!
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Gezonde boerenkost

In een gehucht op ruim twee kilometer van de parochiekerk

van Sint-Pieters-Voeren, op de top van de Rullen-berg, staat

mijn ouderlijk huis, een boerderij die thans nog uitgebaat

wordt door mijn broer Jean en schoonzus Lieve. Vanaf mijn

vijfde levensjaar vertrok ik te voet met de lederen ransel op

de rug, samen met buurmeisje Marie-Thérèse, ’s morgens

vroeg omstreeks 7:00 uur naar de kerk. Onderweg langs hoe-

ves en huizen – Brabant, de Drink, de Zwaen, der Lousberg –

groeide onze compagnie gestaag aan. Na de dagelijkse mis,

waar de jongens een beurtrol hadden als koerjonges of mis-

dienaars, mochten we op de pastorie bij de struise pastoor

Rouwet en zijn zus-huishoudster met Michelinmannetje-for-

maat, onze belegde boterhammetjes aanspreken. Daarna

vertrokken we gezwind naar de dorpschool. Voor het middag-

maal kon ik op honderd meter daar vandaan aanzitten bij

oma, opa en de vrijgezelle tantes en nonkels. Het ontbijt thuis

op de boerderij ken ik dus enkel van de verlof-, zon- en feest-

dagen.

Vanaf 5:00 uur waren pa en ma in de weer om de koeien te

voederen en te melken. Jacques Janssen, de ophaler van de

kruje of melkkruiken, begon zijn ronde op Rullen. Het was een

heksentoer om tegen 8:00 uur aan de gedekte keukentafel te

kunnen ontbijten. Zolang graoma bij ons inwoonde, dekte zij

de tafel, zette een pot koffie en warmde enkele tassen melk.

Na het obligate kruisteken nam vader het zelfgebakken don-

ker brood, een groot ‘karrenwiel’ van twee kilo, geklemd tus-

sen zijn linkerhand en zijn borst. Met het broodmes kraste hij

een kruisteken op de onderkant en sneed zigzaggend vinger-

dikke sneden. De lange sneden werden bestreken met zoute

hoeveboter. Margarine werd gecatalogeerd als kanonnenvet

of karresmeer en kwam nooit op tafel. Dat was vloeken in de

kerk!

Als beleg van de eerste snee was er keuze te over: een sjief

sjink of varkenshesp, trip of bloedworst, gekreusj of hoofd-

kaas, gerijpte bijna lopende zachte of pikante sjtinkkieës of

Herve-kaas (Remoudou)… Tot een typisch Voerens ontbijt

behoorde de ‘ekster’, een snee donker brood, gesmeerd met

botter, sjroep enmakei (droge witte wrongelkaas). In Wallo-

nië is deze lekkernij bekend als stroa de poj. Maar het was

echt feest als mama in de zwarte pan spek met een spiegelei

of omelet bakte, met lekker veel smout of reuzelvet om te

‘soppen’. De weidechampignons, of sjappeljonge, geplukt in

de vroege ochtenddauw, waren in de herfstdagen een exquis

supplement in de pan.

Een zacht of hard gekookt ei was er minstens eenmaal per

week. Bij drukke zomerse veldwerkzaamheden werden één of

twee hardgekookte eieren per persoon, omwikkeld met

gazettepapier om ze warm te houden, toegevoegd aan de

knapzak, gehuld in ne roeje plak met witte punte. Als afsluiter

was er een botteram met eigen honing, confituur van kieësje

proeme miemele kroesjele rubarb,moezekeutele of hagelslag,

of een reep Jacques-chocolade (ook voor de prentjes!).

De kleinste in der kaksjool of kinderstoel kreeg enkele lange

korsten om op te sabbelen. Dat bevorderde het tandjes krij-

gen. Later hoorde ik de variant ‘van korstjes krijg je borstjes’.

Als oma met haar kunstgebit de korst niet gebeten kreeg

sopte ze die ook al eens in de koffie.

Was je ziek dan kreeg je ter verlichting van een pijnlijke maag

enkele beschuiten met boter en suiker en een tas rijstwater

of hete Oxo-bouillonsoep. Een kort haastig ontbijt beperkte

zich tot een tas heet water met nescafépoeder en daarin een

rauw ei opgeklopt, met suiker. Om groot te worden moest je

vooral goed eten. Dat was het na-oorlogs adagio.

Het tijdstip van de noon of het middagmaal stond geprogram-

meerd in functie van de werkzaamheden op de boerderij. Ik

kan me geen middagmaal zonder dagsoep herinneren. En

vandaag nog heb ik pas goed gegeten als er soep bij was! De

groententuin of der kolf bepaalde de soepkeuze want de

Friac-diepvriezer, gepropageerd door de Boerinnenbond, was

nog niet op elke boerderij doorgedrongen...

Oma kon grandioos aardappelen schillen. Ze draaide de

aardappel in haar linkerhand en met het schilmesje in haar

rechterhand produceerde ze een lange sliert patattenschil.

Rijst en pasta’s stonden maar zeer uitzonderlijk op het menu.

Aardappelen werden meestal gekookt maar minstens een-

maal per week in frietjes gesneden en gebakken in wit ossen-

vet. Bij overschot aan gekookte aardappelen werden ze in de

pan gebakken of in de zomer koud onder salademix ge-

mengd.

Op elke boerenhof belandde de ‘afgelegde’ kip in de soep en

werden vleeskuikens op biologische wijze met graan en keu-

kenafval vetgemest. De kasserols of kookpotten waren geluk-

kig groot genoeg! De stevige boerenkost was stamppot, boe-

renworst, compote en puree met boerenkool of wortelen

en… spekjes! In de herfst, vanaf Sint-Katrien als het varken

geslacht werd, was er meer en een gevarieerde keuze aan

vlees. Boelette, zoer vlesj, kotelette, gebraoj, kaofstong… Een

bestorven konijn of haas geprepareerd met een wildsaus

(met sjroep!) en abrikozen uit een blik was om duimen en

vinger af te likken. De geserveerde groenten – erwten, bo-

nen, spruiten, spinazie, alle soorten kolen – kwamen volgens

het seizoen recht uit de moestuin, der mostem, zoniet uit de

weckpot. Elk middagmaal kon ge-upgradet worden met

lekkere sauzen. Dat had mijn mama goed gehoord en in haar

atomaschriftje genoteerd tijdens de kooklessen van de

Boerinnenbond.

Wij woonden te ver afgelegen voor de visboer. Dat maakte

dat vis eerder zelden op het menu stond, tenzij moeder bij

het winkelen in de stad bökkem of bakharing en rolmops in

pot meebracht. Mosselen heb ik pas omstreeks 1970 voor het

eerst geproefd. De Voerense forel, gebakken in geklaarde

boter met geroosterde amandelen, was voor ons een uitzon-

derlijk feestmenu.

Het middagmaal werd afgerond met een bord verse melkpud-

ding met vanille-, karamel- of koffiesmaak, of rijstpap met

kaneel. De vanillepudding paste uitstekend als vulsel van

oliebollen of nonnenvotten. Als het frituurvet toch heet is,

lust ik wel een (appel)beignet.

Als drank was er bruin tafelbier, boter- of karnemelk, volle

melk met of zonder grenadine of menthasmaak, chocolade-

melk en regenwater van de kraan.

Na de maaltijd was een korte siësta niet te versmaden, of

even de Journal d’Aubel doorbladeren, voor zover er geen

haast was bij het veldwerk. Het vieruurtje, als wij terug van

school waren en net vóór de tweede melkbeurt van onze
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melkkoeien, was beperkt tot een tas koffie met één, hoog-

stens twee boterhammen met confituur of gewonnen brood.

Na de avondwerkzaamheden van de boerderij en na het huis-

werk van de kinderen stond de tafel gedekt voor een bord

havermout met melk, broodpap of een restant droog brood

met warme melk en suiker, of griesmeelpap. In de winterse

avonduren rond de stoof werden de hazelnoten gekraakt die

we in de herfst langs de veldwegen verzameld hadden. Opa

legde de pijp op de schouwmantel en sloot de avond met een

gebed, een kruisteken en…. ne pékèt of e dröpke. In de win-

termaanden werd ook, moe maar tevreden, de verschrikkelijk

lange en uitputtende roezekraans gebeden.

Voor zon- en feestdagen werd ’s namiddags een goed jatje of

kopje koffie gezet met een Limburgse vlaai. Naargelang het

seizoen had je keuze uit onder meer öftevlaai – zijnde peren-

moes met suiker en kaneel –, pruimenvlaai met dobbelbak-

proeme, ringelaote of reines-claudes, zwarte-pruimenvlaai,

mirabellen, kersenvlaai met Abesses de Mouland of bastaard-

dikke, broen spekkieësje, zoer Nord-krieken, krösjele- of kruis-

bessenvlaai, rijstevlaai – zijnde rijst met safraan, vanillestokje

en kaneel. Een gezegde in verband met vlaai – ‘dun van laer

en dik van smaer’ – betekent dat de deegbodem dun was en

dat het spijsbeleg goed dik was.

Buiten allerlei cakes en wafels, waar wij bij de bereiding de

kommen mochten uitlikken, was mama’s specialiteit in laag-

jes gestapelde petit-beurrekoekjes gedrenkt in Cointreau,

met ertussen en errond crême au beurre en afgezoomd met

vingerkoekjes. En dan was en is er in Voeren nog een streek-

product voor alle gelegenheden en in alle diameters van 30

tot 60 cm: de platzkoek (gâteau de Verviers of Königskuche):

Nu heb ik mezelf al lang genoeg op de pijnbank van mijn

smakelijkste herinneringen gelegd. Als afsluiter wil ik u even

het water in de mond bezorgen. Twee huwelijksmenu’s, uit

het Vlaamse ’s-Gravenvoeren anno 1925 en het Nederlandse

Noorbeek anno 1944, weliswaar in het Frans opgesteld. Dat

was uiterst chique maar het zal voor de gasten een even

groot raadsel geweest zijn wat voor subliems de plaatselijke

kokkin in de borden ging toveren. Smakelijk!

Julien Geelen
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Elk jaar opnieuw, in het paddenstoelenseizoen, vertrekt er

vroeg in de morgen een trein in Moskou, richting platteland.

Deze trein zit vol met paddenstoelenplukkers, voorzien van

mandjes en korfjes, die ’s avonds bij terugkeer propvol gevuld

zijn met allerlei soorten lekkere boleten uit de befaamde Rus-

sische bossen. Ex-president Gorbatsjov is frequent aanwezig

op deze speciale trein. Hij is dan ook een gekend mycofaag

(paddenstoeleneter), die meestal als eerste de goede pad-

denstoelenplekjes weet te ontdekken.

Boleetjes die nog wat jong zijn om te plukken, worden door

de echte liefhebber deskundig verstopt onder eikenloof-

twijgjes. Enkele dagen later worden die plekken dan opnieuw

bezocht, op hoop van zege. De meeste verzamelaars kennen

echter deze camouflage-technieken, en de goed verstopte

zwammetjes zijn bij het volgende bezoek dan toch al verdwe-

nen in andermans korfje.

Maar onze boleet weet zichzelf ook wel goed te verdedigen

tegen overmatige plukdrift. Vele mensen durven boleten

immers niet te plukken of op te eten, door de opvallende

blauwe verkleuring van het vruchtlichaam. Vooral bij het

doorsnijden vertonen sommige boleten soms spectaculaire

blauwe verkleuringen – denken we maar aan de inktboleet

(Boletus pulvurulentus). Dit verschijnsel veroorzaakt vaak een

schrikreactie bij de plukker, want blauw is immers de kleur

van de giftige heksenbrouwsels. Nochtans is het maar een

doodgewone chemische reactie, veroorzaakt door de stof

boletol, als die in contact komt met de lucht. Een zondagse

wandelaar aan wie ik deze blauwverkleuring eens demon-

streerde in het bos, vroeg me of ik daadwerkelijk deze

heksengedrochten durfde op te eten. Na mijn bevestigend

antwoord keek hij me ongelovig aan, met de belofte dat hij in

de komende week de overlijdensberichten goed zou opvol-

gen in de krant, want hier zou hij zeker mijn foto gaan terug-

vinden.

Ervaren mycologen

geven de goede raad

om nooit meer dan

250 gram bospad-

denstoelen per week

te eten. Kastanje-

boleten bijvoorbeeld

(Boletus badius,

nieuwe naam: Imleria

badia) hebben de

‘slechte’ eigenschap

om zware metalen uit

de bodem te absor-

beren. Zij bevatten,

afhankelijk van de

standplaats, soms

grote concentraties

aan zware metalen

zoals cadmium, lood,

zink of kwik.

Tjakko Stijve, een

bekend Nederlands

mycoloog en chemi-

cus, geeft de raad om

steeds de buisjes van

de boleten te verwijderen, omdat zich hier volgens hem de

hoogste concentraties van deze giftige goedjes bevinden. Dit

in contradictie met recent onderzoek aan de universiteit van

Hasselt op bruine ringboleten (Suillus luteus) uit de Lommelse

Sahara. Zij constateerden de hoogste concentraties in het

mycelium of zwamvlok – het onder-grondse netwerk –, terwijl

de vruchtlichamen clean bleken te zijn. In dit geval mogen we

boleten zeker beschouwen als prima bodemverbeteraars. De

zwamvlok functioneert dan immers als stofzuiger die de

bodem zuivert van deze zware metalen.

Er zal in de toekomst nog veel gericht onderzoek plaatsvinden

in verband met deze materie, en misschien horen we dan

weer gans andere geluiden. In afwachting zullen we onze

paddenstoelen maar met rust laten in het bos, om hun

opruimwerk niet te verstoren. Shiitake en oesterzwam, toch

wel zeer smakelijke bospaddenstoelen, kunnen momenteel al

massaal gekweekt worden, en zijn steeds ter beschikking in

elk warenhuis of groentewinkel. Smakelijk eten.

Jos Tuerlinckx

Lekkere boleten

Op het origineel van onderstaande foto was de blauwe verkleuring,

waarvan sprake is in dit artikel, heel goed te zien. Maar op een zwart-

wit-afdruk valt dat natuurlijk weer weg... Op het internet zijn overigens

nog tal van foto’s te zien die dat verschijnsel illustreren. Roep dus maar

even de hulp van meneer Google in.

Foto Wikimedia
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Nog fietspadflora

(Reactie op het artikel in het vorige Blaedsje.) Kort na de aanleg van het fietspad tussen ’s-Gravenvoeren en Sint-Martens-

Voeren heeft de gemeentelijke groendienst deze en andere bermen ingezaaid met een zadenmengsel waarin bloeiende

planten de hoofdtoon voerden. Sommige waren bekende bermplanten, andere tuinplanten of zelfs nieuwe voedergewas-

sen. Bedoeld om bloemrijke bermen te maken. In elke brievenbus kwam een bericht van de gemeente: we mochten

boeketten plukken langs de weg. En daar maak ik nog elk jaar gebruik van!

Zo zie ik meteen hoe die ingevoerde flora verandert. Veel ‘vreemde’ planten hebben het niet uitgehouden tussen onze

wegbermvegetatie, zoals de zonnebloem. Andere wel, zoals een paarse malva die me uit tuinen bekend is. Sommige

bloemen lijken op de inheemse maar zijn het niet. De margrieten bijvoorbeeld. Wij kennen ze met één bloem per plant.

Die ‘van het fietspad’ hebben een gesplitste stengel met telkens een bloem. Nooit gezien vroeger, nu ook niet elders in

Voeren.

De ecologische flora (van Weeda e.a.) vermeldt voor de margriet een ‘niet of spaarzaam vertakte bloemstengel’. En ook

dat de margriet ‘tegenwoordig in hoge mate afhankelijk is van een op bloemrijkdom gericht beheer van bermen. En omwil-

le van haar gevoelswaarde als plukbloem staat ze symbool voor verlicht bermbeheer’.

Blijft de vraag: waar haalde de gemeente toen haar zaaizaad?

Elza Vandenabeele

Zoals elk najaar kan je in november terecht bij

Natuurpunt Voeren voor streekeigen

plantgoed. Voor meer info, kijk op

www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop.

Bestellen vóór 1 november. De planten

worden geleverd in het weekend van 16 en 17

november.

We zijn ook volop bezig met de afwerking van de

volgende editie van ons jaarboek, d’r Koeënwoof. In

de loop van november zullen we jullie uitnodigen

voor de presentatie ervan.


