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Het abonnementsgeld van de Natuurgids wordt aangepast.
Van het bestuur van de Natuurgids kregen we bericht dat het collectief
abonnement, waarvan een groot aantal leden van ons IVN gebruik maken,
per 1 januari 2021 wordt verhoogd naar € 17,- per jaar.
Dat houdt uiteraard in dat wij deze verhoging ook aan de abonnees van de
Natuurgids zullen doorberekenen.
De prijs van het abonnement op de Natuurgids heeft men vele jaren kunnen
handhaven, maar thans is men vanwege de stijgende kosten genoodzaakt het
bedrag aan te passen.
Door het collectieve abonnement via het IVN bespaart u jaarlijks € 3,50 op
een individueel abonnement! Mooi meegenomen toch?
Mocht u het abonnement op de Natuurgids willen opzeggen, geef dat graag
uiterlijk 1 december 2020 door aan Huub Geurten onze ledenadminstrateur,
liefst per e-mail! ivnborn.leden@gmail.com
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Settela-eik, boom van het jaar 2020? Graag ook úw stem
In de wijk Hondsbroek-Aldenhof in Born staat aan de Campus naast het
zorgcentrum Aldenhof een monumentale eikenboom, algemeen bekend als
de ‘Settela-eik’. Deze boom is de laatste van een rij bomen die de verdwenen
veldweg van Buchten naar Born sierde. Voor WO II was in deze omgeving een
standplaats voor rondreizende Sintifamilies. Op 23 december 1934 werd hier
Settela Steinbach geboren, op kerstavond doopte de pastoor haar in de kerk
van Buchten. Settela, toen 9 jaar oud, was het meisje met het witte
hoofddoekje dat op 19 mei 1944, kijkend
vanuit een goederenwagon, door de nazi’s
van Westerbork naar Auschwitz werd
gedeporteerd. Zij overleefde het
concentratiekamp niet. Deze wereldwijd
beroemde foto van haar staat symbool
voor de deportaties in WO II.
Het buurtplatform Hondsbroek-Aldenhof,
de Heemkunde Vereniging Bicht en het IVN
Born-Land van Swentibold zetten zich al
vele jaren actief in voor het behoud van
deze boom met zijn trieste geschiedenis.
Bouwactiviteiten vormden een bedreiging
voor de eik. Jarenlange inspanningen hebben er toch toe geleid dat de
gemeente Sittard-Geleen er een passende hek heeft geplaatst en een
plantsoen heeft aangelegd. In dit plantsoen zal met medewerking van de
gemeente Sittard-Geleen en de firma Reijnen een gedenkteken voor Settela
worden geplaatst. Het Consortium Grensmaas leverde flinke maaskeien om
de boom en het perk te beschermen.
Het zou geweldig zijn als we met allen die zich hebben ingezet voor het
behoud van deze boom, in het jaar dat we 75 jaar bevrijding herdenken, als
blijvende herinnering aan deze gruwelijke episode dit monument aan de
gemeenschap kunnen overdragen.
Door de stichting SBNL Natuurfonds is deze boom genomineerd als de
Limburgse “Boom van het jaar 2020”. We hopen zovéél stemmen te krijgen
dat deze boom gekozen wordt tot de Nederlandse boom van het Jaar 2020.
Door deze publiciteit hebben enkele mensen laten weten dat zij zich Settela
nog kunnen herinneren. Zij wijzen ook een andere locatie aan waar de
woonwagens gestaan zouden hebben. Wij willen hun kennis graag delen.
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Helaas is de monumentale eikenboom de enige boom in de verre omgeving
die gespaard is tijdens de bouwperiode van het Hondsbroek en de Aldenhof.
Om de herinnering aan Settela en haar lotgenoten levend te houden, vinden
alle participanten dat deze boom een symbool is op een passende plek.
Wij hopen dat de boom nog generatieslang mensen kan doen herinneren aan
Settela.
Foto voorpagina Settela-eik: Marc Kohn,
Daarom ook; stem op de Settela-eik: www.boomvanhetjaar.nl/stem-opuw-boom
Vraag ook aan uw familie, vrienden en kennissen om te stemmen.
Grasbroek kapwerkzaamheden
In het Grasbroek, Limbricht, zijn een groot aantal essen aangetast door de
essentaksterfte. De oorzaak is een schimmel die ervoor zorgt dat de essen in
snel tempo afsterven en omvallen.
In augustus is Natuurmonumenten gestart met het verwijderen van de
aangetaste essen. Omdat het in het Grasbroek heel nat kan zijn, is deze
maand gekozen voor de start van de werkzaamheden en mede daarom
werden op de werkpaden rijplaten gelegd.
De zieke en omgevallen essen zorgen ervoor dat er steeds meer bramen en
brandnetels komen waardoor de groei van de typische voorjaarsflora onder
druk staat. Alles wordt in het werk gesteld om de kenmerkende flora van het
Grasbroek te behouden. Karakteristieke voorjaarsplanten zijn hier zoal: paaren verspreidbladig goudveil, beekpunge, bittere veldkers, gewone
dotterbloem, bosanemoon, eenbes en slanke sleutelbloem.
Ook uit het oogpunt van
veiligheid voor de wandelaar is
verwijdering van zieke bomen
noodzakelijk. De aangetaste en
dode essen zorgen voor
gevaarlijke situaties.
De werkzaamheden duurden ca 2
weken.
In het najaar worden ca. 2000
stuks inheemse bomen geplant
zoals hazelaar en haagbeuk.
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Alternatieve inloopdag 1 november
Voor veel leden van ons IVN-Born/Land van Swentibold was de inloopdag in
Bron 6 in het Limbrichterbos een eerste en prettige kennismaking met onze
vereniging.
Gastvrij en enthousiast is de ontvangst door de seniorleden. Zij vertellen over
de vele activiteiten van het IVN en het aansturen van deze activiteiten door
de diverse werkgroepen.
Een informatiemap ligt klaar voor de aspirantleden.
Zoals het met veel activiteiten in 2020 ging: deze jaarlijks terugkerende
activiteit kon wegens maatregelen voorgeschreven door de overheid om de
verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, niet doorgaan. Heel jammer.
De huidige richtlijnen van het RIVM maken het nu wel mogelijk om samen
met u op een verantwoorde wijze een mooie wandeling door natuur te
maken.
Het vertrekpunt is onze locatie “Bron 6”, Rollenweg in het Limbrichterbos.
We nodigen U uit voor een mooie herfstwandeling begeleid door een gids
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Het bos met veel variaties aan soorten bomen, is rijk aan vogels, insecten en
paddenstoelen.
Voor kleine groepen, max 12 personen exclusief de gids, hebben we in totaal
6 wandelingen ingepland. Het zijn wandelingen met speciale aandacht voor
vogels, 3x en algemene natuurwandelingen 3x.
De vogelwandelingen starten om:
groep 1
8.00 uur
groep 2
8.45 uur
groep 3
9.30 uur
De natuurwandelingen starten om:
groep 4
12.00 uur
groep 5
12.45 uur
groep 6
13.30 uur
Duur van de wandelingen 2-2,5 uur.
U kunt parkeren bij het Dierenbeschermingscentrum Limburg, Langereweg 9,
Born.
Om aan een wandeling deel te nemen moet u zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier op de website van IVN-Born-Land van Swentibold :
http://www.ivn.nl/born-swentibold
Info : Jan Biemans; 06-25581523
De landelijke natuurwerkdag
Op 7 november gaan jong en oud aan de slag in de natuur.
Voor informatie bezoek onze website of zie het jaarprogramma
OPGELET Bent U, of familie of vrienden lid van de
Rabobank Zuid-Limburg West ?
DAN STEUNT U ONS DIT JAAR TOCH ZEKER OOK WEER !
Rabobank Westelijke Mijnstreek heet sinds enige tijd Rabobank ZuidLimburg West en zij steunt ook dit jaar weer het verenigingsleven met de
“Rabobank Club Support” actie.
Tijdens deze actie, die loopt van 5 tot 25 oktober mogen leden van de
Rabobank weer hun stemmen uitbrengen op verenigingen in onze regio
Westelijke Mijnstreek die zij een warm hart toedragen.
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Ook ons IVN doet weer mee met de Rabo Club Support actie.

Vorig jaar kregen wij het mooie bedrag van € 904,- dank zij uw steun!
U vindt ons IVN bij de categorie Natuur & Milieu als IVN, Afdeling Land van
Swentibold.
U kunt weer twee van de vijf ‘stemmen’ die u krijgt, uitbrengen op ons IVN.
Elke stem is ongeveer € 5,- waard voor de vereniging!
De overige stemmen kunt u uitbrengen op andere verenigingen of mogelijk
op andere IVN’s in de regio Westelijke Mijnstreek.
Het geld dat we hiermee ontvangen is dit jaar bestemd voor het Limburgse
Bomenfestival met extra aandacht voor het onderhoud en planten van
bomen
Het zou daarom fantastisch zijn als u en uw familie en vrienden de stemmen
geven aan het IVN-Born-Land van Swentibold bij deze clubactie van de
Rabobank Zuid-Limburg West.
Wilt u dit bericht ook verspreiden onder familie, vrienden en kennissen in de
regio die een warm hart voor natuur en het IVN hebben?
Via dit doorsturen kunnen we honderden adressen extra bereiken.
Bent u wel lid van de Rabobank maar u gebruikt uw stemmen niet of vindt u
het lastig om per computer te stemmen, laat
het ons even weten, wij willen u graag
helpen, telefoon 046-4853003 of zie onze
onze website vanaf 5 oktober.
Alvast onze dank!
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Born, september 2020
In verband met de Coronacrisis hebben we onze ALV moeten uitstellen.
Het bestuur verwacht u op 1 oktober weer te ontmoeten volgens de dan
geldende RIVM richtlijnen! Er is slechts plaats voor 35 personen.

Vooraf aanmelden is noodzakelijk!
Dat kan enkel via onze website www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanswentibold . U vindt daar een link in het item over de jaarvergadering.
Geachte IVN–leden en donateurs,
Het bestuur nodigt u met genoegen uit voor het bijwonen van de 53 e

Algemene Ledenvergadering, donderdag 1 oktober 2020 19.30u
in de Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat te Obbicht.
Parkeer uw auto op de Markt in Obbicht, van daaruit is het nog geen 100 m
lopen.
Agenda:
1. Opening en welkom door voorzitter Arno Duwel
2. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2019
3. Jaaroverzicht 2019 door Neli Kalisvaart
4. Instemming met het bestuursbesluit van de benoeming van Huub
Geurten tot ad interim-penningmeester
5. Financieel verslag 2019 opgesteld door penningmeester Sander van
Wijngaarden. Gepresenteerd door (nu nog tot punt 11) ad interimpenningmeester Huub Geurten
6. Verslag van de kascontrolecommissie
7. Begroting IVN 2020 opgesteld door Sander van Wijngaarden
8. Decharge voor penningmeester en bestuur voor beleid 2019
9. Vragen aan en opmerkingen over het jaarverslag van de werkgroepcoördinatoren.
10. Verslag van de ARBO-coördinator Fenneke Linker
11. Verkiezing van leden bestuur en kascontrolecommissie
12. Vernieuwen van het huishoudelijk reglement en
lidmaatschapsvoorwaarden. Zie daarvoor onze website!
13. Rondvraag
14. Pauze met koffie en vlaai!
15. Presentatie door Sylvia Spierts, IVN-consulente en coördinator Schone
Maas Limburg. Zij zal een presentatie verzorgen over het project ‘Schone
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Maas’ langs deze rivier; levensader maar ook zorgenkind in Limburg
16. Sluiting rond de klok van 22.00uur
Toelichting op de agenda.
Agendapunt 2: De notulen van de ALV 2019 zijn via Bron 6 nummer 137
(zomer 2019) aan alle leden en donateurs verspreid
Ook op onze IVN-website www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold
kunt u dit nummer van Bron 6 opzoeken en herlezen.
Kunt u ook meteen onze IVN-website bekijken!!
Op deze vergadering liggen de notulen van 2019, de financiële stukken 2019,
de begroting 2020 en de concepten van het vernieuwde huishoudelijk
reglement en de lidmaatschapsvoorwaarden ter inzage.
Agendapunt 9: De jaarverslagen van de werkgroepen vindt u in de vorige
Bron 6 nr.140 (Ook in te zien op onze website) Heeft u daarover vragen? Stel
ze tijdens deze vergadering aan de coördinatoren.
Agendapunt 11: Huub Geurten heeft spontaan aangeboden om de functie
van penningmeester van Sander van Wijngaarden over te nemen.
Een aanbod waar het bestuur erg blij mee is.
- Door het uitstellen van de ALV vanwege de corona en het vertrek van
penningmeester Sander van Wijngaarden vóór de ALV van 19 maart, heeft
het bestuur, in overeenstemming met de statuten, in een eerder stadium
besloten Huub Geurten tot ad-interim penningmeester te benoemen.
- Het feit dat onze ledenadministratie en boekhouding nauw met elkaar
verweven zijn, heeft ook geleid tot het besluit dat Huub Geurten de
ledenadministratie van Trudy Royen heeft overgenomen.
- Hij is, na uw instemming, bereid tot het bestuur toe te treden en de taken
van penningmeester definitief op zich nemen.
Hij volgt Sander van Wijngaarden op, die begin maart met eega Vera naar
Portugal is geëmigreerd. Wij bedanken hem voor zijn inzet!
- Wij zijn Trudy Royen zéér erkentelijk voor haar aanbod en inzet om de
ledenadministratie over te nemen en tijdelijk bij te houden.
- Cor Heutmekers heeft zijn bestuurstermijn van 2x 3 jaar erop zitten. Zijn
gezondheid heeft het de laatste jaren onmogelijk gemaakt zich met zijn
gebruikelijke inzet voor onze vereniging verdienstelijk te maken. Wij
bedanken hem en wensen hem alle goeds!
- Voor de kascontrolecommissie vragen we weer een van onze leden om de
boekhouding van onze vereniging te controleren.
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Agendapunt 12: Het vernieuwde concept huishoudelijk reglement en het
concept lidmaatschapsvoorwaarden staan ook in de aankondiging van de
ALV op onze IVN-website!
Voor verdere informatie, of bij vervoersproblemen om naar de vergadering
te komen: bel onze secretaris Neli Kalisvaart, 046-451 1993
Wandeling met de boswachter
Op uitnodiging van Natuurmonumenten hebben 8 IVN’ers op 17 augustus
met Frans Reijnen (coördinator natuurbeheer) een wandeling gemaakt door
het Limbrichterbos. Natuurmonumenten maakt iedere 10 jaar een
natuurvisie voor het beheer voor de komende periode.
Frans Reijnen raadpleegt gebruikers van dit gebied omdat het een belangrijk
uitloopgebied is voor recreanten en omwonenden. Vandaar ook zijn interesse
in de mening van IVN omdat zijn leden goed op de hoogte zijn van de details
van het bos.
Tijdens de wandeling hebben we langs de belangrijkste paden gelopen en
stilgestaan bij markante punten zoals de recente kap van sparren in het
zogenaamde ‘dennenbosje’. De sparren zijn bezweken aan de vraatzucht van
de letterzetter. Daar zijn nieuwe boompjes aangeplant die passen bij het
karakter van het oude eiken-haagbeukenloofbos. Natuurmonumenten
streeft naar het bevorderen van inheems natuurlijk bos. Hierin past aanplant
van meer hazelaars maar er is bijna niet meer aan inheems plantgoed te
komen.
De omringende graslanden en
kruidenrijke akkers worden met zorg
beheerd zodat de zeldzame planten
worden gespaard en het
insectenleven goed gedijt. Bij
extensief maaien moet de pachter
stukken gras laten staan. We
bewonderden in zo’n overgebleven
stukje o.a. prachtige tijgerspinnen.
Het veel voorkomende witbolgras
dreigt de gewenste begroeiing te
overwoekeren omdat het vroeg tot bloei komt en dan uitzaait. Om dat
uitzaaien te vermijden, wordt er vroeg in het seizoen gemaaid. Voor
reekalveren die zich schuilhouden in de graslanden is dat een groot gevaar,
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ze kunnen door de machines gedood worden en dat wil niemand. Vóór het
maaien moet er dus secuur gecontroleerd worden of er reekalfjes liggen.
De twee poelen in de aangrenzende graslanden van het Limbrichterbos zullen
zoveel mogelijk vrij gemaakt worden van overwoekerende elzen zodat
kikkers en salamanders er een geschikte overlevingsplek hebben.
De blauw gemarkeerde wandelroute die door ons IVN wordt onderhouden,
krijgt aandacht door de paden iets breder en veiliger te maken. De vergane
blauwe paaltjes worden waar nodig vernieuwd. De route leidt naar de grote
open plek die de kathedraal wordt genoemd en die omringd wordt door
statige beuken en eiken. De bomen hebben het moeilijk door de verdroging
van het bos en een aantal beuken is al omgevallen. De staat van de bomen
wordt regelmatig gecontroleerd. Voor de veiligheid worden dode takken uit
een grote eik verwijderd. Nieuwe aanplant zal er in de kathedraal niet
plaatsvinden. De majestueuze rij haagbeuken die aansluit op de kathedraal
krijgt onderhoud en het bijna altijd modderige pad dat erlangs loopt wordt
begaanbaarder gemaakt. De monumentale haagbeuken en het pad zijn
waarschijnlijk een oude erfafscheiding. Het niet voor recreanten
toegankelijke deel van het Limbrichterbos zal afgesloten blijven om als
rustgebied te dienen voor de dieren. Aan enkele ingangen van het bos
worden informatieborden geplaatst.
Arno Duwel heeft gewezen op de enige mispelboom die het bos rijk is en die
het verdient om gespaard te blijven. Frans Reijnen beloofde extra aandacht
hiervoor bij het onderhoud van het bos. Het bos wordt gebruikt door diverse
recreanten: mensen willen er wandelen, fietsen, paardrijden en
mountainbiken. Iedereen wil daar graag geschikte paden voor hebben maar
het deel van het bos dat voor mensen
toegankelijk is, biedt onvoldoende ruimte voor
ruiterpaden en mountainbikepistes. Die gaan er
dan ook niet komen.
De rust in het Limbrichterbos wordt verstoord
door lawaai van de nabijgelegen autowegen en
door illegaal verkeer en vuilstort.
De verdroging van het Limbrichterbos is te zien
aan de droogstaande greppels. Via de Bosgraaf
wordt water vanuit het Grasbroek het bos
ingeleid. De bodem van de Bosgraaf wordt met
leem gedicht waardoor regenwater langer wordt
vastgehouden. De voorjaarsflora heeft daar voordeel van.
11

Het was voor alle deelnemers aan de wandeling een interessante middag
waar we op ongedwongen en gemoedelijke manier aan wederzijdse
informatiebestuiving hebben gedaan.
Kasteel Grasbroek
Het kasteel is gelegen in een natuurgebied waaraan het kasteel zijn naam
dankt; het Grasbroek, nu eigendom van Natuurmonumenten. Grasbroek is
een bronnengebied waar de Hondsbeek ontspringt. Een zijtak hiervan voedde
ooit de gracht rondom het kasteel en de voorburcht.
Het Grasbroek is nogal heuvelachtig, maar desondanks door de aanwezigheid
van een groot aantal bronnen een vochtig terrein ter grootte van ongeveer
10 ha. Het ligt op de rand van het Limburgs lössgebied, tussen de dorpen
Limbricht, Guttecoven en Born en behoort sinds de herindeling bij de
gemeente Sittard, daarvoor bij de gemeente Limbricht. De naam is
waarschijnlijk een verbastering van Het Graetbroek.
De ambtman van Born, vertegenwoordiger
van de hertog van Gulik waartoe Sittard en
ook Born behoorden, was in de 16de eeuw
Alexander de I van Drimborn. Deze
Alexander ruilt een stuk van zijn gebied met
de hertog van Gulik waardoor hij in het
bezit komt van het Graetbroek. Dit wordt
bevestigd in een brief van zijn zoon aan
hertog Willem V van Gulik in 1581. Hierin
staat ook te lezen dat Alexander de II van
Drimborn vergunning krijgt om in dit gebied
een kasteel te bouwen. De muurankers
verwijzen naar dit jaar. Alexander geeft zijn
kasteel in leen aan de hertog en wordt als
dank hiervoor opgenomen in het
ridderschap van Gulik.
Hij krijgt van de hertog het recht om te jagen met windhonden en hij mag
ook patrijzen vangen. Verder krijgt hij het recht om te malen met een
rosmolen (molen aangedreven door paardenkracht). Dat recht was echter
beperkt tot het malen van zijn eigen graan.
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In 1596 is het kasteel klaar en Alexander II gaat er wonen samen met zijn
vrouw Elisabeth van Olmussen, genaamd Mulstroe.
Ze krijgen twee dochters. De oudste dochter Elisabeth trouwt met Willem
van Grein en erft kasteel Grasbroek als leen in 1627. Zij krijgen een zoon,
Johan Willem genaamd. Jan Willem trouwt wel maar zijn huwelijk blijft
kinderloos en op een grafsteen in de oude kerk van Born stond te lezen:”
Johan Willem von Grein, der letzter seines Geschlechts, starb 1653”.
Maar gelukkig had Alexander II twee dochters en Anna, de jongste dochter
erft na de dood van Jan Willem Grein Grasbroek. Zij was getrouwd met
Werner Vercken tot Vercken. Hierna komt het leen terug in handen van de
hertog van Gulik en hij verkoopt het kasteel aan de graaf van Leerode. Deze
graaf had ook kasteel Born in bezit en daar woonde hij met zijn familie. Er
werd bepaald dat beide kastelen behoorden tot een ondeelbaar bezit en zo
blijven beide kastelen tot 1956 in één hand. Tot 1813 waren de kastelen in
handen van familie De Leerode totdat de laatste erfgenaam Maximiliaan
kasteel Born samen met kasteel Grasbroek en de bijhorende goederen
verkoopt aan Mathieu de
Gilissen. Ook hij sterft zonder
nakomelingen en zo komt het
bezit in handen van neef Cramer.
Zijn dochter Jenny trouwt met
Jean Etiënne Barbou uit
Roermond, maar Jenny was
tweemaal getrouwd en de zoon
uit haar eerste huwelijk erft beide
kastelen, in 1904 Grasbroek en in
1906 kasteel Born. Zoon Etiënne
erfde het kasteel en was de laatste bewoner tot kasteel Born in augustus
1930 door brand werd verwoest. Het kasteel was nog eigendom van zijn
vader en deze besliste om het kasteel niet meer op te bouwen maar in plaats
daarvan een nieuw huis te bouwen in het Limbrichterbos; Huis den Dekker.
Grasbroek bleef eigendom van de familie maar werd verhuurd aan o.a. de
familie Bosch. Een dochter van Etiënne, Marie Therese trouwde met de
Engelsman Crew Jones. Zij had het altijd betreurd dat de familie kasteel Born
had verkocht en wilde kasteel Grasbroek in ieder geval behouden. Zij was dan
uiteindelijk ook de laatste bewoonster van Grasbroek en heeft eerst zelf heel
wat pogingen ondernomen om Grasbroek te beschermen en op te knappen.
Toen dat niet lukte heeft ze het verkocht aan Natuurmonumenten zodat het
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kasteel in goede handen kwam en zo behouden zou blijven voor de
toekomst.
Zelf heeft ze tot bijna aan haar dood nog gewoond in de bijgebouwen van het
kasteel.
Nu is het kasteel in gebruik als vakantiewoning.
(wordt vervolgd)
,, Mijn Grasbroek ”
Haast iedere IVN-er denkt dat ,,Land van Swentibold” en kasteel Grasbroek
gemeengoed is. Als je in deze regio woont zou je toch de geschiedenis ervan
willen kennen. De realiteit is helaas anders. Tijdens mijn vele jaren jeugdactiviteiten bleek zeker 90 % van de kinderen en ook hun ouders geen idee
te hebben van het verhaal achter de naamgeving. In deze uitgave van Bron 6
wordt u rijkelijk voorzien van informatie rond dit thema en komt ook het
bosgebied bij het kasteel onder de aandacht. Alsof dat nog niet genoeg is ga
ik er nog wat aan toevoegen, n.l. Mijn Grasbroek. Ik neem de vrijheid om het
een beetje te beschouwen als de plek van mijn wortels. Varkensheide 158 A
was mijn geboorteadres.
U lezer weet (daar ga ik tenminste van uit) dat koning Swentibold, regerend
van 895 – 900 en zetelend in het Grasbroek, een gedeelte van de Graet aan
de arme bewoners beschikbaar stelde om hun vee te laten grazen. Het
verhaal van de heraut te paard, dankzij zijn ,, zeer godvruchtige “ echtgenote
Oda.
Swentibold woonde in die tijd niet op kasteel Grasbroek zoals algemeen
wordt aan aangenomen, maar zijn kasteel zou gestaan hebben waar nu nog
de motte is, in onze beleving de heksenberg ofwel De Stoel van Swentibold.
Kalkresten in de bodem wijzen op ooit aanwezige bebouwing evenals de
aanwezigheid van kalk-minnende planten, wat vreemd is voor dit gebied. Het
huidige kasteel werd gebouwd rond 1596. Terug naar de Graet. Het moge
duidelijk zijn welk vee er op een gedeelte van de Graet, de Varkensheide,
graasde. In mijn jeugd, nog niet zo lang geleden dus, werd die naam
veranderd in Bergstraat, we wonen immers op een omhoog schuivende plaat
van de Feldbissbreuk die een heuse berg veroorzaakt. Als u nu ook nog de A2
even wegdenkt dan ligt kasteel Grasbroek zo ongeveer in onze voortuin.
Naast de motte zorgt de Feldbissbreuk voor een bronnengebied en bevindt
zich de oorsprong van de Hondsbeek die van daaruit richting Born stroomt.
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Waar was de favoriete speelplek van de Varkensheide jeugd? Juist! Met grote
regelmaat verdwenen de toen nog kostbare nylonkousen uit moeders kast en
werden zeven en vergieten uit de keuken geleend. We visten en plensten in
het water dat het een lieve lust was. Kleding werd gevrijwaard voor
nattigheid, dat hoefde ma niet te weten. We moesten tenslotte ook iets te
biechten hebben als we met de klas maandelijks in de rij stonden voor de
biechtstoel. Op het kasteel woonde Lucienne, dochter van Jean Barbou de
Roosteren, een klasgenote van me, waardoor er altijd wel iets was te ritselen.
Onder de indruk van het kasteel en zijn bewoners waren we niet; het was
gewoon ons territorium. Waar ik wel van gruwde was het nog steeds
aanwezige ,,kotsgootje” in de eetzaal. Het beeld van chique mensen brakend
boven het gootje, om zich vervolgens opnieuw vol te proppen met overdadig
voedsel, was een aanslag op mijn kinderbrein. De boerderij was in handen
van ,, Nand van de Pluum”, broer van Zef Pluijmakers, de melkboer, later
drankenhandelaar op de Molenstraat. Mijn oudere broers en mijn vader
hielpen met grote regelmaat op de boerderij. Wij kinderen zeumerden voor
een paar centen de achtergebleven halmen bij de oogst of raapten
aardappels als die, nog met de riek, uit de grond werden gehaald. De eerste
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zelfbinder in de streek deed hier zijn intrede en tractoren vervingen de echte
p.k.’s. Vaste taak van de kinderen was ook het brengen van eten en drinken
naar de werkers op het veld, waar je dan ook mocht mee-eten. Na gedane
arbeid werd er samen gegeten op de boerderij, allemaal uit de grote pan
midden op de tafel, voor ons gevoel veel lekkerder dan thuis.
Op de achtergevel van het kasteel bevindt zich een runeteken. Het ziet er een
beetje nep, wit gekalkt, uit. Jammer. Het zit er al van vroeger en werd door
de bewoners aangebracht om God te vragen voor bescherming tegen
misoogsten en ziektes. De runetekens zijn in deze streek gebracht door de
Noormannen. Runetekens bestaan oorspronkelijk uit rechte lijnen, in de
ijzertijd werden er ronde vormen aan toegevoegd. Het runeteken op het
kasteel bestaat uit een samenvoeging van het platte teken voor water, de
driehoek voor lucht en het ronde teken dat men voor God gebruikte.
Tegenwoordig zijn deze tekens weer erg populair in de tatoeagewereld. Op
heel wat stoere binkenruggen zien we dan ook de woeste Odin afgebeeld,
compleet met horens en slechts één oog. Hij was de god van de Noormannen
die, zoals de verhalen ons vertellen, een oog verloor bij een klimpartij in een
boom omdat hij daar regelmatig de nacht doorbracht. Hij dacht door dichter
bij de hemel te zijn meer wijsheid te ontvangen.
In de jaren 60 van de vorige eeuw werd de autoweg aangelegd en die vormde
sindsdien een barrière tussen mijn woonplek en het kasteel. Inmiddels werd
ik geacht tot de jaren des verstands te zijn gekomen en misten we onze
speelplek niet meer. Jean Barbou de Roosteren bouwde het witte huis naast
de toegangsweg en verhuisde later naar Maastricht. Zijn zus Marie Therese,
weduwe van militair Frank
Crew Jones, overleden in
1962, woonde op latere
leeftijd in de verbouwde
stallen en overleed in
2012, 94 jaar oud. Het in
verval geraakte kasteel
werd na restauratie
kortdurend bewoond door
particulieren. Het hele
complex is nu eigendom van Natuurmonumenten en beschikbaar als vakantie
woning.
Over mijn Grasbroek,
Mieke
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Van de Bestuurstafel
Beste IVN ers,
Na de abrupte klap waarmee ongeveer heel Nederland begin maart tot
stilstand kwam, zijn we gelukkig voorzichtig weer met een beperkt aantal
buitenactiviteiten begonnen. Steeds de coronarichtlijnen goed in de gaten
houdend. Dat is lastig hebben we inmiddels zelf ervaren. We houden de
groepen niet groter dan 12 deelnemers per natuurgids.
Zie voor alle activiteiten die wel doorgaan onze IVN-website, die is door de
niet aflatende inzet van Arno Huis in het Veld steeds up to date en ziet er
prachtig uit. Chapeau
Het IVN-Born heeft ook een zienswijze ingediend over de plannen van VDLNedCar en de provincie om de fabriek zeer aanzienlijk uit te breiden. Daar
hebben we zeker begrip voor als het om de werkgelegenheid gaat! Beslist
oneens zijn we het met de plotselinge draai van de provincie om gelijk na
goedkeuring van de vergunningen de monumentale lindelanen het
bijzondere Sterrenbos en alle andere natuur rond het Wolfrath maar alvast te
kappen zonder dat VDL-NedCar een nieuwe leverancier heeft
gecontracteerd! Ook de Natuur en Milieufederatie Limburg en de
gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen hebben zich zeer kritisch over
deze onbegrijpelijk ‘move’ uitgelaten.
Vergeet u niet om u via de WEBSITE aan te melden voor onze jaarvergadering op donderdag 1 oktober?
Als u het nog niet heeft gedaan; machtigt u ook onze penningmeester om de
IVN-contributie te innen? Dat scheelt enorm veel werk.(zie formulier op blz 18.
Tot dan,
Arno Duwel, voorzitter
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Machtingsformulier
Naam, incassant :
Adres, incassant :
Postcode, incassant :
Woonplaats, incassant :

IVN-Born-Land van Swentibold
Marcus Aurelius 21
6121 NX
Born

Kenmerk machtiging:

.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan IVN-Born –
Land van Swentibold om jaarlijks incasso-opdrachten te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het Lidmaatschap
van het IVN-Born en/of het abonnement op de Natuurgids, en uw bank te
machtigen om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de contributie-en abonnementsbepalingen van het IVN-Born.
Als U het later niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze te alle tijde
laten terugboeken. Vraag uw bank naar de voorwaarden via Overboeking
Incasso- Storneren.
U kunt de machtiging opsturen naar bovenstaand adres.
Of mailen aan: ivnborn.penningmeester@gmail.com
b.v., d.m.v. een foto/filmpje gemaakt met uw mobiel, of te scannen en dan
versturen.
Gaarne uw gegevens in blokletters - svp
Naam:______________________________________________
.
Straat: _____________________________________________
Huisnr.________
Postcode _________________
Plaats______________________________
Land:_______________________
Rek.nr [IBAN] :

_______________________________________

Rek.nr t.n.v.

_______________________________________

Handtekening:

________________

Plaats:

_____________
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Datum:

____________

Ook de gemeente Sittard-Geleen-Born steunt het IVN

Redactie:

Mieke Dullens, Jan Biemans, Jan Cox,
Arno Duwel
Neli Kalisvaart
6121 RX Born
IVN bankrek: NL64Rabo 010 83 94 948
ivnborn.secretaris@gmail.com
www.ivn.nl/afdeling/born-land-vanswentibold
Ivnlvs.born
@IVN_Swentibold

IVN secretariaat:
Marcus Aurelius 21
Tel: 046 – 4511993
E-mail:
Website
Facebook:
Twitter

Ter informatie, de diverse lidmaatschappen en de bijbehorende contributie
voor 2020.
Soort
IVN-lid

Contributie*)
€ 24,00

Huisgenoot-lid
(alleen samen
met een IVN-lid)
Donateur

€ 12,00

€ 12,00

Wat houd dit in
Je krijgt
Lid IVN landelijk en 4 x Bron6
IVN-Born
4 x Mens & Natuur
Lid IVN landelijk en
IVN-Born
Donateur IVN-Born 4 x Bron6

*) Een hogere bijdrage wordt natuurlijk zeer op prijs gesteld.
Natuurgids: een IVN-lid en een donateur kunnen aan hun lidmaatschap een
abonnement op de Natuurgids toevoegen tegen gereduceerd tarief (€ 17,-/jr
m.i.v. 2021). U ontvangt dit mooie tijdschrift dan 8 x per jaar.
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