
Het is goed om ons bij de voortze�ng van de
discussie te betrekken!

De Gemeente stree�, zo de �tel, naar even-
wicht. Dat is goed te horen maar dat streven is
voor de gemeente de natuurlijke opdracht.
Goed is dat de nota de wijze waarop het toeris-
me de landbouw ondersteunt door ruimte te
bieden aan ‘alterna�eve verdienmodellen’ en
daarmee de rela�e legt met de landbouw.

Het toerisme zal de landbouw kunnen onder-
steunen maar belangrijk is ook dat de landbouw
het toerisme ondersteunt. Het lijkt mij een goed
thema voor een volgend beleidsstuk van de ge-
meente – ook al hee� de gemeente een andere
rol ten aanzien van de landbouw – want de
landbouw benut de natuur die tegelijk ook de
bron van het toerisme is. De natuur is van ons

(vervolg op pag. 621)
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De gemeente maakt beleid: toerisme

Van het voorjaar kregen de ‘Beste Voerenaars’ een fraai druk-
werk van het gemeentebestuur op de mat met als �tel ‘Reizen
naar morgen, ook in de Voerstreek: voor een duurzaam even-
wicht tussen toerisme en lee�aarheid’. Het stuk is een beleids-
stuk en meestal vinden we dat soort teksten geen plezier om te
lezen. Maar dat is deze keer echt anders.

De gemeente verdient een compliment voor de vormgeving en
leesbaarheid. Bovendien worden er feiten en cijfers gegeven en
is het stuk onderbouwd. Goed werk! Maar het belangrijkste is
dat het toerisme in onze gemeente als een posi�eve economi-
sche ac�viteit gezien wordt – die tegelijk ook om ordening
vraagt, zeker omdat het alle bewoners van de gemeente raakt.
De groei van het toerisme in de laatste jaren is indrukwekkend
te noemen en de Nota laat dat zien voor het verblijfstoerisme.

Het dagtoerisme hee�, zeker als gevolg van de coronacrisis, ook
een grote groei doorgemaakt – dat hee� elke bewoner zelf kun-
nen waarnemen. Of de gemeente nu de goede keuzes gemaakt
hee� en welke punten voor discussie er zijn zullen we wel ver-
nemen in voortgangsberichten die er hopelijk zullen komen.
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Vanaf 2016 komt de Rode

Wouw jaarlijks in Voeren

tot broeden in wisselend

aantal (1 tot 6 paar). In de

rest van Vlaanderen is

deze roofvogel uiterst

zeldzaam. Ook in Limburg

komt deze roofvogel bijna

uitsluitend in Voeren

voor. We mogen dan ook

best fier zijn op onze

Rode Wouwen hier.

Loo�os met uitzicht

Ongetwijfeld is de Rode Wouw een lie�eb-

ber van ons Voerense mozaïeklandschap en

hellingbossen met uitzicht op gras/weilanden

en akkers (zonder pes�ciden-/herbicidenge-

bruik).

Vanaf eind februari-begin maart komen de

broedvogels terug uit hun overwinteringsgebied in Spanje (Ex-

tremadura). Zo kon Altenbroek in 2021 rekenen op een nieu-

we ves�ging van Rode Wouw. In maart werd het paartje ge-

spot �jdens de balts en na 1 maand broeden en nog 7 weken

nestverblijf konden twee jonge rode Wouwen uitvliegen op

26/6/2021. Na het ‘uitvliegen’ blijven de jonge vogels nog wat

rond het nest hangen om vanaf september-oktober naar

Spanje te gaan overwinteren.

Samen helpen we de Rode Wouw met zijn broedsel

Historisch werden Rode Wouwen drama�sch vervolgd (in

Voeren) door omzagen van de nestboom (1988) en afschot

van een broedende vogel (1989). Gelukkig is dit voorbij en

hee� ‘gezond verstand’ bij alle bos/grondgebruikers er toe ge-

leid dat de Rode Wouw betere kansen kreeg in de 21��� eeuw.

Ook in Altenbroek is er in 2021 alles aan gedaan om het broe-

den tot een succes te maken. Want in de (vroege) broedfase is

verstoring snel gebeurd. De oudervogels verlaten het nest

waardoor de eieren/jongen a�oelen of ten prooi vallen aan

andere roofdieren (marter, havik, oehoe…)

Conservator Liselo�e Bollen (van Natuurpunt) nam samen

met de grondgebruikers enkele gepaste maatregelen om ver-

storing te voorkomen: de boswerkzaamheden en weideac�vi-

teiten werden vanaf einde februari voltooid (of uitgesteld).

Ook werd het nestbos / bospad afgesloten zodat verstoring

door mountainbikers, crossers/quads, lawaaierige wandelaars

(groepen) het broedsel niet konden verstoren. Ook op nog

drie andere plaatsen in de hellingbossen in Voeren kwam de

Rode Wouw tot broeden (*),

Jacht en voedsel

De gracieuze Rode Wouwen ja-

gen meestal in de omgeving van

de nestplaats (1.000-2.500 m), dit

is ook het meest energiebespa-

rend. De trage vlucht maakt jagen

in de omgeving van windmolens

levensgevaarlijk: met snelheden

van 200 km/uur maken de wie-

ken van deze windmolens veel

slachtoffers onder de wouwen…

‘fingers crossed’ voor de geplande windmolens in Dalhem,

hopelijk komen die er niet.

Op pas gemaaid gras/hooiland (eind april-mei) gaan de wou-

wen (en ook buizerds) op zoek naar woelmuizen, insecten die

dan makkelijk ‘te rapen’ zijn. Op akkerland kan in de vroege

lente tot 30% van hun dieet uit regenwormen bestaan; verder

wordt het menu aangevuld met insecten, amfibieën, rep�elen

en kleine zangvogels (bijvoorbeeld lijsterach�gen).

Om misverstanden te vermijden: de Rode Wouw is een oprui-

mer en dus NIET schadelijk. Want veel dode, zieke dieren zo-

als bijvoorbeeld verkeersslachtoffers, maar ook achtergelaten

jacht‘afval’(zoals de kop van everzwijn of ingewanden) zijn

welgekomen voedsel voor de Rode Wouw. In het winterver-

blijf (Spanje en Portugal) is vergi�igd aas een probleem, dit is

gelukkig in Voeren niet het geval, bedankt en houden zo .

(*) Een kwetsbare roofvogel als de Rode Wouw kan alleen

overleven dank zij de inspanningen van iedereen op het ter-

rein. We willen dan ook dank zeggen aan de natuurbeheer-

ders van Natuurpunt (B) / Natuurmonumenten (Noordal NL),

ANB en alle andere terreingebruikers zoals land- & tuinbou-

wers, jachtwachters, Landgoed Altenbroek en alle Voerenaars

uiteraard .

Zelf een Rode Wouw gezien? Zoek nooit zelf een vogelnest!

Wil je de waarneming delen? Dit kan op h�ps://waarnemin-

gen.be/ of specifiek voor Voeren op : h�ps://zuidoostlim-

burg.waarnemingen.be/gebied/view/23474

tekst en foto’s

Chris Coeckelbergh en Gudrun Poelmans
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Rode Wouw krijgt vaste stek in Voerense hellingbossen

Rode Wouw of Buizerd?

Mits enige aandacht kan je de Rode Wouw onderscheiden van de Buizerd door:

- lange, gehoekte vleugels met lichte handpennen (onder) en lichte baan (bovenvleugel);

- erg soepele, trage elas�sche vlucht (in tegenstelling tot ‘zware’ vlucht van Buizerd);

- diep gevorkte staart meestal duidelijk oranje-gekleurd (soms ook met staart draaiend);

- kop lichtgekleurd en oranjerood-ach�g lichaam.
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Omdat het gemeentelijk beleid steeds vaker rekening moet
houden met erfgoed – bijvoorbeeld bij het afleveren van een
vergunning voor grote graafwerken – werd in 2016 de IOED
Oost-Haspengouw & Voeren opgericht, de intergemeentelijke
samenwerking rond onroerend erfgoed in Zuidoost-Limburg.
(IOED staat voor Intergemeentelijke OnroerendErfgoed-
Dienst.) Ze is werkzaam in de gemeenten Bilzen, Hoeselt,
Riemst en Voeren. Deze laatste twee gemeenten zijn op 1
april 2016 ook erkend als Onroerend-erfgoedgemeente. IOED
Oost is het lokale aanspreekpunt voor architecten, bouwhe-
ren, projectontwikkelaars, eigenaars van monumenten en
geïnteresseerden omtrent onroerend erfgoed. Jaarlijks behar-
�gen de consulenten ongeveer twin�g dossiers per gemeen-
te.

In een rapport dat de dienst onlangs publiceerde (Geofysisch
onderzoek in Zuid-Limburg) geven ze een overzicht van geofy-
sisch onderzoek op diverse plaatsen in hun werkgebied. Geo-
fysisch onderzoek is een verzamelnaam voor technieken om
een beeld te krijgen van wat er in de ondergrond zit, zonder
te moeten graven. Met speciale meetapparatuur kunnen ze
signalen uit die ondergrond opvangen en analyseren. Metaal-
detec�e is de best gekende techniek maar het gamma is te-
genwoordig een heel stuk uitgebreider.

Ook in ’s-Gravenvoeren deden ze op twee plaatsen zo’n on-
derzoek. Een eerste gebeurde bij Altenbroek. Op het digitale
hoogtemodel (een met laserstralen gemaakte scan van een
gebied) was een structuur zichtbaar die deed vermoeden dat
daar in de ijzer�jd – dus meer dan 2.000 jaar geleden – een
versterkte nederze�ng had gelegen. De structuur vertoonde
gelijkenissen met de massieve gracht-wal op het Plateau van
Caestert in de gemeente Riemst. Een probleem was wel dat
het grootste deel van de site met bos is bedekt; enkel een
aangrenzend weiland was geschikt voor geofysisch onder-
zoek.

Dat leverde echter geen aanwijzingen op dat er ooit menselij-
ke bewoning is geweest. De aanwezige reliëfverstoringen zijn
dus wellicht toch aan natuurlijke oorzaken te wijten. Alleen op

het zuidoostelijk gedeelte van het terrein zagen de onderzoe-
kers een onregelma�g, mogelijk archeologisch spoor. Een an-
der lijnelement gaf een oude a�akening van percelen aan.

De tweede plek was Op de Saele, langs de weg naar Snauwen-
berg. Miraeus vermeldde hier in 1630 al de funderingen van
een oud kasteel en sindsdien zijn er specula�es over wat voor
gebouw hier ooit gelegen hee�. (Zie onder meer nrs. 50 en 53
van het Voerens Blaedsje, in pdf-formaat beschikbaar op onze
website.) Sommigen dachten zelfs aan een Romeins gebouw
dat in verbinding stond met de bij de Steenboskapel opgegra-
ven villa. Habets groef er in 1866 inderdaad enkele Romeinse
tegels op. Maar het is best mogelijk dat het om materiaal gaat
dat ze bij de bouw van Op den Saele uit de ruïne van de villa
hadden gehaald ⁽¹⁾.

Het IOED-verslag zegt erover: ‘We vermoeden dat er op dit
domein een vroegmiddeleeuwse, mogelijk Karolingische
burcht of sala stond. Op het digitale hoogtemodel onder-
scheiden we een vierkante vorm, mogelijk een wal. De mag-
netometer bracht verschillende lineaire patronen aan het
licht. Het meest markant zijn de centraal verbonden lijnen.
Het gaat hier mogelijk om de resten van een archeologische
structuur, maar we moeten voorzich�g zijn met de interpreta-
�e. Aangezien deze loca�e op een natuurlijke verhoging ligt,
zouden sommige van de geregistreerde anomalieën het ge-
volg kunnen zijn van natuurverschijnselen, geologische varia-
�es of zelfs recente teelt.’

Op den Saele blij� dus ook nu nog een raadsel...

1. Habets, J., 1881, Découvertes d’an�quités dans le duché de
Limbourg, in: Publ.Soc.Hist.Arch.Limb. XVIII: 242.

Geofysisch onderzoek van de Voerense ondergrond

Het digitale hoogtemodel (ook wel LiDAR-scan genoemd) gee� zeer

gedetailleerd het reliëf van een gebied weer. Gebouwen en bomen

worden ‘weggefilterd’, zodat elke oneffenheid in de bodem tot ui�ng

komt. Op de twee onderstaande beelden is links het terrein tussen

de Stashaag en het kasteelpark van Altenbroek zichtbaar, dat geofy-

sisch werd onderzocht. Rechts: de site van Op den Saele, langs de

weg naar Snauwenberg.
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Onze processies worden steeds meer ervaren als een eeu-

wenoude tradi�e die hier nog in ere gehouden wordt. In veel

andere plaatsen is deze inmiddels verloren gegaan. Toerisme

Voerstreek maakte er reclame voor om toeristen op deze eve-

nementen te wijzen, maar dat had geen massale toestroming

tot gevolg. De processies zelf hadden echter heel veel deelne-

mers. Die tradi�e hee� bij ons dus nog een gezonde basis.

Ondertussen gaan er s�lletjes wel andere oude tradi�es ook

hier verloren. Het kameren schieten heb ik gemist. En de en-

kele toeschouwer die knielend een kruisje slaat als het Aller-

heiligste voorbij schrijdt wordt een zonderling. De versierin-

gen aan de huizen houden nu op bij het plaatsen van de vlag

met geel en wit. Vroeger zag je Mariabeelden, kaarsen en

bloemen achter de vensters, of aan de voordeur, zoals ons lid

Victor Renkens in ’s-Gravenvoeren dat nog met gepaste trots

doet. Hij is bijna de enige. Dit jaar viert pastoor Louis Stassen

(overigens ook lid van Heem en Natuur Voeren) zijn 50-jarig

priesterjubileum en de feestelijkheden rond de Broonk waren

dan ook het uitgelezen moment om hem te feliciteren.

Joep Buysen

De broonkprocessie: een gezonde traditie

Op een zonnige zondag in juni, �jdens een aangename wan-

deling met vrienden uit Haacht, komen we langs de woning

van onze leden Ellen de Beule en Boudewijn Brans. Een bord

nodigt ons uit om een kuns�entoonstelling te bezoeken. Maar

eerst moeten we Boudewijn uit zijn tuin halen.

Daar moet ook lekker gewerkt worden namelijk.

Als de deur opengaat staan we in de smalle gang,

waar al meteen een aantal schilderijen hangen.

Outsider kunst, gemaakt door buitenbeentjes.

Boudewijn hee� bij elk kunstwerk een boeiend

verhaal. Waar de kunstenaar vandaan komt, wat

hem bezig houdt, wat zijn zorgen en problemen

zijn. welke kuns�deeën daaruit voortvloeien.

In de grote kamer hangen er nog meer, en midden

in de kamer staan paspoppen met speciale kunst-

zinnige kledingstukken, gemaakt door ons lid Ingrid

Briers, en een paar levensechte bustes door Tonnie

Kleijnen, ook al lid van Heem en Natuur Voeren.

Een klein schilderijtje frappeert door de typische

van Gogh-s�jl. Boudewijn legt uit dat het gemaakt

is door een 14-jarige au�s�sche jongen die een

groot lie�ebber is van het werk van van Gogh.

Laatst was hij in de kunstgalerie en vroeg aan Bou-

dewijn waar zijn meesterwerk hing. Boudewijn liet

hem een leeg spijkertje aan de muur zien en ver-

melde dat dat daar zal komen te hangen! De jon-

gen begreep de bedoeling en het doel.

Ondertussen werken ze in Veurs 71 weer aan een

nieuwe tentoonstelling voor zaterdag en zondag 21

en 22 Augustus 2022 vanaf 12:00 uur. Je leest er al-

les over op h�ps://www.galerie-nr71.be/.

Joep Buysen

Outsider Art in Galerie 71 in Veurs (Sint-Martens-Voeren)
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In 2021 en begin dit jaar organiseerde de Nederlandse Rijks-

dienst voor het Cultureel Erfgoed een reeks webinars over de

verschillende landschappen in Nederland. Als laatste kwam

Zuid-Limburg aan bod. Vermits de Voerstreek qua landschap

helemaal aansluit bij dat gebied, was wat daarin verteld werd

ook heel interessant voor ons. Het verhaal van Patrick Hom-

mel (Universiteit Wageningen) ging over de hellingbossen.

(Die webinar staat nog al�jd op het internet: h�ps://channel

.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/

20220127_1.)

Hun hoge natuurwaarde – tenminste als het gaat om de op

natuurlijke wijze ontstane loo�ossen; sparren- en andere

aanplan�ngen zijn op dat vlak stukken minder interessant –

danken ze aan een combina�e van drie factoren: de onder-

grond, hun hoge ouderdom en het gevoerde beheer.

De valleien in onze streek zijn asymmetrisch: ze hebben een

steile en een zachte helling. Omdat ze overwegend van oost

naar west lopen, is de steile helling bijna al�jd naar het zuiden

gekeerd. Als je van beneden in de vallei een pad naar het pla-

teau neemt, loop je eerst nog even tussen weilanden. Daar is

ook ooit bos geweest, maar nu getuigen alleen de gra�en nog

van de opeenvolgende fasen waarin het bos hier in vroegere

eeuwen is gerooid. De ondergrond hier is kalkrijk. Daarboven

ligt een dik pakket vuursteen (silex), heel onvruchtbaar en

moeilijk te ontginnen – zeker in de �jd dat er ook ook op de

hellingen nog veel meer akkers waren.

De meeste bossen in de Voerstreek staan op die silexlaag, die

als een band net onder de plateaurand de valleien volgt. Het

is eigenlijk hetzelfde soort bos dat we ook elders op voedsel-

arme gronden vinden, vooral berk, eik en lijsterbes. Alleen

tref je hier ook enkele soorten aan die elders in Vlaanderen

uitgesproken zeldzaam zijn, omdat we hier al wat verder van

de zee en hoger zi�en, zoals wi�e veldbies, trosvlier en wilde

mispel. Op de bodem groeit vooral adelaarsvaren en een typi-

sche klimplant is de kamperfoelie.

Alleen helemaal onderaan bereiken de wortels van de bomen

ook de kalklaag. Daar heb je een heel ander bos, met veel es

en wilde kers. De bodem is er bedekt met klimop, die ook tot

in de bomen klimt. Een andere klimplant is de bosrank. In het

voorjaar bloeien in deze bossen tal van zeldzame soorten, zo-

als purper- en mannetjesorchis.

Die hellingbossen zijn vaak al eeuwenoud. Dat betekent niet

dat de bomen ook zo oud zijn! Die werden vroeger nog meer

dan nu gekapt, maar het bos zelf bleef bewaard. Dat is be-

langrijk omdat vele bosplanten zich maar heel langzaam ver-

spreiden en ook de bosbodem veel �jd nodig hee� om zich te

ontwikkelen.

Waar de bosbeheerders tegenwoordig veel dood hout in de

bossen laten liggen – zelfs bewust, omdat het ook bijdraagt

tot de biodiversiteit van de bossen – was dat in vroegere eeu-

wen helemaal anders. Hout was veel te kostbaar om zomaar

te laten wegro�en. Het dunnere hout diende als brandstof

voor haard en oven. Het verzamelen ervan was aan strikte re-

gels gebonden. Maar de eigenaar van het bos liet de meest

waardevolle bomen als ‘overstaanders’ doorgroeien om waar-

devol �mmerhout voor balken en planken te leveren. Op de

a�eelding hiernaast is te zien dat die overstaanders zelfs spe-

ciaal gesnoeid werden.

Tegenwoordig zou een dergelijk bosbeheer onbetaalbaar zijn

omdat het zo arbeidsintensief is. Alleen als het echt leidt tot

het herstel van een bijzonder waardevolle vegeta�e, wordt

het nog toegepast. Gelukkig zijn onze ‘moderne’ bossen ook

heel sfeervol.

Rik Palmans

Bossen vroeger en nu

Het Veursbos is nu wegens zijn botanische waarde een bosreservaat,

beheerd in func�e van de zeldzame vegeta�e. De gra�en op de voor-

grond zijn oude rooigrenzen en geven nog aan tot waar in vroegere

�jden het bos kwam.
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Je zou er al een behoorlijke dierentuin kunnen mee vullen,

mocht je alle dieren ter beschikking hebben die hun naam

verleenden aan een paddenstoel. Van gevaarlijk roofdier tot

onschuldig huisdier, van vlieger tot zwemmer, allemaal zijn ze

vertegenwoordigd in het overzicht van de zwammennamen-

lijst.

De vogels, onze gevederde vrienden met hun kleurrijk uiter-

lijk, verleenden met genoegen hun bonte kleurenpracht om

enkele paddenstoelen op naam te brengen. Denken we maar

aan de spech�nktzwam, de parelhoenchampignon, de duif-

russula of wi�e duifridderzwam en een juweeltje onder de

wasplaten, namelijk het papegaaizwammetje.

Dit kleine zwammetje kan qua kleurenpracht zeker en vast

wedijveren met zijn bontgekleurde naamgever, de papegaai.

Van citroengeel tot donkergroen met viole�e nuances, en ver-

ouderend met geeloranje �nten… wie overtre� het kleuren-

palet van dit natuurpareltje?

Ook waterbewoners vinden we terug in deze namenlijst. De in

opmars zijnde inktviszwam zal je zeker ruiken, mocht je in zijn

buurt op wandel zijn, maar de vormgelijkenis met zijn naam-

gever is wel echt treffend. Oesterzwam en zalmzwam danken

dan weer hun naam aan de respec�evelijke gelijkenis qua

vorm en kleur met hun naamgenoten in de dierenwereld.

Bosbewoners ontbreken ook niet in ons lijstje. Eekhoorntjes-

brood en hertenzwam horen we vernoemen op prak�sch elke

mycologische uitstap. Maar het is toch langoor haas die hier

de kroon spant. Hij mocht diverse zwammen boven de doop-

vont houden. Hazenoor, hazenpootje en eikhaas om er maar

drie te noemen. Je moet het maar doen, drie zwammen die

Jan Haas peetvader mogen noemen.

Over nu naar de dieren van de boerderij. Varkensoor en

schaapje, de grote wi�e melkzwam die overvloedig veel

‘melk’ gee� en mild van smaak is, mogen de rij openen. Maar

ook de koeienboleet kreeg zijn naam van de boer, of beter,

van de kasteelheer in vroegere dagen. Die heer hield de lekke-

re boleten voor zichzelf, en de koeienjongens, die de zwam-

men verzamelden in de bossen, dienden tevreden te zijn met

de culinair minderwaardige koeienboleten in hun kor�es. De

hanenkam is dan weer een minder gebruikelijke naam voor

de cantharel, een aantrekkelijke goudgele paddenstoel, met

een verfijnd aroma van abrikozen. Chef-koks in alle landen

weten deze lekkernij dan ook ten zeerste te waarderen, en

het is dan ook één van de populairste wilde paddenstoelen.

Panteramaniet en �jgertaaiplaat zoeken het dan weer in ver-

dere oorden, bij de gevaarlijke ‘beesten’. De panteramaniet is

dan ook niet te onderscha�en met zijn dodelijk gi�ige stoffen.

Voor niet ople�ende mycofagen is hij ook makkelijk te ver-

warren met zijn wel eetbare neef, de parelamaniet. Dus een

heerschap dat we zeker met voorzich�gheid en het nodige

respect dienen te benaderen.

Afsluiten doen we met twee insecten‘vrienden’, namelijk vlie-

genzwam en rupsendoder. Zeker de vliegenzwam hee� zijn

naam niet gestolen. Vraag dat maar aan de massa’s vliegen

die ooit van de melk dronken, waarin een vliegenzwam lag te

marineren bij boerin Berta. Of ze het kunnen navertellen is

nog maar de vraag.

Misschien loont het wel de moeite om bij de geboorte van

een volgende spruit in de familie, eens te grasduinen in de

uitgebreide namenlijst van ons dierenrijk. Wie weet welke ori-

ginele namen er dan in het bevolkingsregister genoteerd zul-

len worden.

Jos Tuerlinckx

Zwampeetvaders

Papegaaizwammetje (Hygrocybe psi�acina) — foto Wikipedia

Panteramaniet (Amanita pantherina) — foto An�gifcentrum

Vliegenzwam (Amanita muscaria) — foto Wikipedia
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Voorlopig zijn het nog kale vlekken op de helling van de vallei

van de Noor. Maar uit ervaring weten we dat daar binnen en-

kele jaren tal van zeldzame planten zullen groeien. Elf jaar ge-

leden gebeurde namelijk hetzelfde met enkele andere perce-

len. Nu bloeien daar de orchideeën tussen andere bijzondere

planten als dui�ruid, wilde �jm en wondklaver. Dit jaar vielen

ook de grote aantallen van klavervreter op.

Daarom liet Natuurpunt in het kader van het LIFE-project Pays

Mosan nog enkele kleinere percelen afgraven, zodat ook daar

de kalklaag opnieuw aan het oppervlak komt te liggen. De

groo�e ervan werd bewust beperkt om zeker geen erosiege-

vaar te krijgen.

In het kasteelpark van Altenbroek – dat voor één derde eigen-

dom is van Natuurpunt – werd een vijver schoongemaakt. Die

was in de loop van de afgelopen decennia helemaal dichtge-

slibd.

Dat leverde in eer-

ste instan�e wel

een hele hoop

s�nkende blubber op, die in een

weiland dichtbij werd uitgespreid.

Maar ook daarop beginnen nu al

de eerste plantjes te groeien.

De vijver hee� zich intussen al op-

nieuw met water gevuld. Wel

geen water van de Noor, omdat

dat van de landbouw a�oms�ge

meststoffen kan beva�en. Bij het

uitdiepen bleek echter dat er en-

kele bronnen in de wanden van de

vijver vrijkwamen. Die zorgen er

nu voor dat de vijver opnieuw ge-

vuld is met schoon kalkrijk bron-

water.

Wellicht wordt de vijver nu weer

aantrekkelijk voor amfibieën. Dan

kun je op de eerste plaats denken

aan de padden die hier elk voor-

jaar massaal hun eitjes komen afze�en. Maar ook de vroed-

meesterpad houdt zich in deze buurt op. Het typische geluid

van deze klungskes is er op een warme zomeravond te horen.

Door de ‘waterbom’ van juli vorig jaar was (op het Nederland-

se gedeelte) een deel van de helling van de Stashaag wegge-

zakt en moest de weg erlangs voor autoverkeer worden afge-

sloten. Dat is de paddenpopula�e ongetwijfeld ten goede ge-

komen. Na de zomer zou de weg hersteld worden. Helaas,

zouden we bijna zeggen.

Het zou zinvol zijn om op intergemeentelijk (en dus ook grens-

overschrijdend) niveau de verbindingen te bekijken tussen

Mheer en Noorbeek enerzijds, en ’s-Gravenvoeren anderzijds.

Niet alleen voor de veiligheid van dieren als padden en das-

sen, maar ook voor die van fietsers en wandelaars. Natuur-

punt nam alleszins al het ini�a�ef om een nieuw wandelpad

aan te leggen langs deze weg, zodat voetgangers daar nu ge-

scheiden zijn van het autoverkeer.

Een en ander kadert ook in het

voornemen om één van de twee

paden af te schaffen die vanuit de

vallei naar de hoger gelegen Mo-

lenweg leiden. Dat pad diende in-

der�jd als vervanging van de weg

door het kasteelpark, omdat de

toenmalige eigenaar die had afge-

sloten. Nu kunnen de wandelaars

weer zonder problemen langs het

kasteel wandelen. Een pad min-

der betekent ook minder versto-

ring in een deel van het reservaat.

Daar zullen dieren zoals de grau-

we klauwier van profiteren.

Rik Palmans

Werken in Altenbroek
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Oude foto’s geven ons een beeld van hoe onze dorpen er hon-
derd jaar geleden uitzagen. Maar van veel verder terug in de
�jd hebben we geen a�eeldingen. Als je wilt weten hoe
’s-Gravenvoeren er bijvoorbeeld in de 18�� eeuw uitzag, moet
je je verbeelding gebruiken. Je kunt je daarbij wel laten hel-
pen door documenten die iets meer vertellen over de toen-
malige bewoners en door kaarten zoals die van Ferraris en Vil-
laret.

Hub Smeets spi�e op de zoektocht naar de geschiedenis van
zijn (uit ’s-Gravenvoeren a�oms�ge) familie al tal van dergelij-
ke documenten boven. Dat vond zijn neerslag in diverse ar�-
kels die hij de afgelopen jaren in ons jaarboek, D’r Koeënwoof,
publiceerde.

In het huidige ’s-Gravenvoeren zijn nog heel veel verwijzingen
naar het dorpsbeeld van enkele eeuwen geleden terug te vin-
den. Vele huizen dragen bijvoorbeeld een datumsteen uit de
18�� eeuw. Onze streek viel toen onder het Oostenrijks be-
wind van de Habsburgers: Maria-Theresia en Jozef II. Het
moet een �jd van rela�eve voorspoed zijn geweest, als je ziet
hoeveel nieuwe huizen er toen zijn gebouwd of op zijn minst
een nieuwe, stenen voorgevel hebben gekregen.

Op de Ferraris-kaart is ook het huidige stratenplan nog goed
te herkennen: ’s-Gravenvoeren als een lang
lint langs de Voer. Het riviertje was immers
toenter�jd de enige bron van drinkwater
voor mens en dier. In de meer oostelijke
dorpen van de Voerstreek maakten bronnen
een meer verspreide bewoning mogelijk.

Het centrum van het dorp was de Pley (foto
hiernaast), het pleintje tussen het Jezuïeten-
hof aan de Voer en de kerk. Nu is het plein-
tje voor de kerk groter en wordt het ook tot
de Pley gerekend, maar in vroegere eeuwen
was daar het kerkhof.

De huidige hoofdstraat langs de Voer, in de
rich�ng van Moelingen, was een heel stuk
smaller. Wellicht reden de boeren met hun
karren gewoon door de waterloop. Die lag
tot de jaren ’30 van de vorige eeuw trou-
wens op dezelfde hoogte als de straat er-
naast – met alle risico’s van dien op over-

stroming als het weer eens hevig had geonweerd.

De weg naar Moelingen volgde een ander tracé, namelijk
langs het Ka�enstraatje en de Oude Linde. Dé hoofdweg was
die naar Berneau, waar toen de postkoets vanuit Luik en Visé
langs reed. Aan de andere kant van het dorp ging het via de
Koetsweg naar Snauwenberg, en verder naar Gulpen en Aken.

Op dit ogenblik liggen er in het dorp geen boerderijen meer.
De weinige landbouwers die er nog zijn hebben hun bedrijfs-
woning te midden van hun eigen gronden. Maar de talrijke
grote poorten van de vroegere dorpshoeves geven nog al�jd
aan dat ’s-Gravenvoeren in het verleden steeds een op de
landbouw gericht dorp is geweest. Waar overigens ook stevig
gedronken werd, als je ziet hoeveel herbergen, brouwerijen
en jeneverstokerijen er ooit zijn geweest!

Rik Palmans

’s-Gravenvoeren: het dorpsbeeld uit de 18de eeuw

allemaal en wordt onderhouden bij de gra�e van hoe wij er
mee omgaan. Voor het toerisme is de natuur de grondstof!
We weten al jaren dat de omgang van de landbouw met de
natuur niet in alle opzichten toekomstbestendig is. We weten
ook al jaren dat het adagium dat de gemeente nu hanteert
voor het toerisme, de verhouding kwan�teit en kwaliteit te
bewaken, in de ontwikkeling van de landbouw niet voldoende
aandacht gekregen hee�. We weten eveneens dat de milieu-
last die de landbouw veroorzaakt een aanslag op de natuur is.
We zullen het er over eens zijn dat in de landbouw, door aller-
lei omstandigheden die bepaald niet alleen door de onderne-
mers veroorzaakt zijn, de kwan�teit de meeste aandacht ge-
kregen hee�.

Wat mij opvalt, zowel hier als aan de andere kant van de
grens, is dat, wanneer een overheid op het terrein van de
landbouw tot handelen wil overgaan, het er op lijkt dat elke
keer het gesprek van voor af aan begint en er dus geen sprake

is van een gemeenschappelijke probleemstelling. Er is ook
voortdurend onenigheid over de cijfers en de wijze waarop
die verkregen worden. Ondertussen verloopt de �jd en wor-
den problemen niet of onvoldoende aangepakt. Duidelijk is
dat we in een gebied wonen waar de natuur ook door de
emissies van de landbouw zwaar overbelast wordt.

Er is grote behoe�e aan gesprek waarin gezamenlijk kennis
opgebouwd wordt over de ontwikkeling van de landbouw,
waarbij we vertrekken vanaf het punt toen de landbouw nog
verbonden en bepaald was met en door de eigen grond. We-
ten wat er de laatste vij�ig jaar gebeurd is om beter mogelijk-
heden te beredeneren ook op het terrein van de landbouw
‘naar morgen te reizen’. Een goed vormgegeven stuk over de
situa�e van de landbouw en de gegevens die daarbij horen
zou enorm behulpzaam zijn, zodat een ordelijk gesprek over
dit grote thema beter mogelijk wordt.

Ferdinand Mertens

(vervolg van pag. 614)

Op zondag 14 augustus 2022 organiseren we een dorps-
wandeling, waarbij we die geschiedenis opnieuw tot leven
brengen. Gidsen zijn Rik Palmans en Hub Smeets. Afspraak
om 14:00 uur, aan de kerk van ’s-Gravenvoeren.


