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AUGUSTUS
Zondag 2 augustus: Insectenwandeling in Overbroek
Samenkomst: 14u Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, 3800
Sint-Truiden
Gids: Yvon Princen
Info: 0485/64.22.26
Organisatie: NP Aulenteer i.s.m. Toerisme Sint-Truiden

SEPTEMBER
Vrijdag 11 september: Cider in Haspengouw
Samenkomst: 20u Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54, 3800
Sint-Truiden
Info: 011/69.16.22
Organisatie: NP Aulenteer i.s.m. VELT
Maandag 28 september: Totale maansverduistering
Samenkomst: om 4 uur ’s morgens op de Viersprong Sint-Truiden
Mogelijkheid om achteraf deel te nemen aan een ontbijt
Nieuwenhoven
Info: 011/69.16.22
Organisatie: NP Aulenteer

in

OKTOBER
Zondag 4 oktober: Paddenstoelenwandeling Nieuwenhoven
Samenkomst: 14u aan het bezoekerscentrum Provinciaal domein
Nieuwenhoven
Gidsen: Johan en Koenraad Van Meerbeek
Info: 011/67.45.60
Organisatie: NP Aulenteer i.s.m. Toerisme Sint-Truiden
Verantwoordelijke uitgever, redactie & vormgeving:
Koenraad Van Meerbeek – Planterijstraat 21, 3800 Sint-Truiden
E-mail: info@natuurpuntaulenteer.be
Artikels: enkel de auteur is verantwoordelijk voor inhoud en stijl.
Tel. voorzitter Diederik De Leersnyder: 011 69 16 22
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NP Aulenteer
Al onze activiteiten handelen over natuur, cultuur en milieu. Elke eerste
zondag van de maand is er een geleide natuur- en cultuurwandeling,
georganiseerd door Toerisme Sint-Truiden en de Aulenteernatuurgidsen. Een
wandeling duurt maximaal 2 uur, tenzij anders is vermeld. Graag aangepaste
kledij. Honden thuislaten a.u.b.
Voor slechts €7,50 per jaar wordt u uitgenodigd op de activiteiten van
Aulenteer en ontvangt u ons driemaandelijks tijdschrift het ‘Aulenteer
KRONIEKJE’
met
activiteitenkalender.
Adres:
Aulenteer
Natuur.huis,
Kleinveldstraat 54, 3800 Gelinden (Sint-Truiden) - rekeningnummer:
BE74001076574607 en BIC: GEBABEBB XXXX - Tel. 011 69 16 22.
U kunt ook voor een volwaardig Natuurpuntabonnement kiezen, dan schrijft u
€27,- over op rekeningnummer 230-0044233-21 van Natuurpunt, Coxiestraat
11, 2800 Mechelen met vermelding Aulenteer.
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Website
Bezoek de website van Natuurpunt Aulenteer op dit adres:

www.natuurpuntaulenteer.be
Voorblad
Op het voorblad een foto van een bloeiende Rapunzelklokje getrokken
door Diederik De Leersnyder in Overbroek. Wil jij volgende keer jouw
foto op het voorblad zien prijken? Stuur je foto dan door naar
info@natuurpuntaulenteer.be met de vermelding “Foto voorblad” en
waar je de foto getrokken hebt. Graag een foto die in het seizoen past.
Zorg er zeker voor dat de foto voldoende groot is (min 2 Mb)!

Digitaal
Wil je het Kroniekje digitaal ontvangen? Stuur dan een mailtje met je
naam, adres en de vermelding dat je het Kroniekje digitaal wilt
ontvangen naar info@natuurpuntaulenteer.be.

Giften
Met giften doen we méér: Uw steun voor de natuur is enorm
belangrijk: Steek een handje toe tijdens de natuurwerken.
Of steun onze activiteiten en onze natuurreservaten via een gift van
€40. Je schrijft dit bedrag over op onze reservatenrekening:
BE56293021207588 en BIC GEBA BEBB met vermelding Overbroek
Gelinden NP nr 8807 of Op d’Hei Runkelen NP 8876.

2

Insectencursus van Natuurpunt
Ben je ook zo gefascineerd door vliegende, kruipende en friemelende
beestjes? Wil je je wel eens verdiepen in deze microwereld?
Dan is de basiscursus ‘Insecten’ zeker iets voor jou. Natuurpunt
organiseert een vierdaagse opleiding op:
vrijdag 21 & 28 augustus en 4 september van 19u30 – 22u00
zaterdag 5 september van 9.30 u. – 16.30 u.
De
eerste
drie
lesmomenten
focussen op theorie. Op de laatste
lesdag koppelen we theorie aan
praktijk en gaan we determineren
tijdens
een
heuse
excursie!
Thema’s/beestjes die aan bod zullen
komen, zijn boktorren, kevers,
roofvliegen, wantsen, mieren, enz.
Lesgever?
Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie zal ons inwijden in de
wonderlijke wereld van de kleinste kruipers.
Kostprijs?
€32 te storten vóór aanvang van de cursus op het rekeningnummer
BE32
457802820102,
Natuurpunt
Borgloon
met
vermelding
‘insectencursus’.
Waar?
Natuurhuis Haspengouw, Kleinveldstraat 54 te Gelinden (St-Truiden)
Organisatie?
Deze cursus is een organisatie van Aulenteer Natuurpunt Sint Truiden,
Natuurpunt De Herk Heers en Natuurpunt Borgloon i.s.m. met
Natuurpunt Educatie.
Meer info?
Stefan Carolus 0497/242138 stefan.carolus@telenet.be; Diederik
Deleersnijder 0475/584500 Diederik.DeLeersnyder@abh.kuleuven.be;
Filips Defoort 0473/506437 filips_defoort@hotmail.com
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Genieten in Gelinden
Gelinden is een samensmelting van natuurlijke rijkdom: een vallei,
heuvelrug, bos, mergelwand, holle weg, bron, beek en beemd. Telkens
met diverse- en toch typische Haspengouwse flora. Mooi!
Deze diversiteit van “natuuraanbod” optimaliseren was de uitdaging die
Natuurpunt-Aulenteer ruim 20 jaar geleden aanging.
Laat ons eerlijk zijn. Het werk is niet af, nooit af, maar de prioritaire
invulling van alle natuurlijke elementen is terug in orde. In het bijna 30
ha
groot
reservaat
Overbroek werd hard
en
oordeelkundig
gewerkt.
Het
ruige
populierbos
werd
omgevormd tot
een
zegge- en rietland. De
fruitbomen verhuisden
naar
hoger
gelegen
vruchtbare grond en
werden vervangen door
een begrazingsproject.
Echte bloemenliefhebbers komen van ver om hier te genieten van de
talrijke en zeldzame orchideeën soorten en andere bloemenpracht.
Wandelaars geraken niet uitgekeken omdat achter elke hoek iets
anders schuilt. Natuurhuis Haspengouw is een mix van een
kenniscentrum voor natuurliefhebbers, een ontmoetingsplaats voor de
buurt en een rustpunt voor wandelaars.
Dit alles moeten we koesteren en verder uitbouwen. Dankzij de
samenwerking van stad, Aulenteer en de watering, worden de
wandelpaden frequenter onderhouden. Bovendien starten we dit jaar
nog met een extra bewegwijzerde wandeling in Overbroek beemd. Een
nieuwe uitdaging om wandelaars te laten proeven en deze
onontgonnen natuurparel.
Zelf- en samen met anderen genieten van de natuur is de slogan waar
Gelinden een invulling aan geeft.
Hilde Vautmans
Schepen Sint-Truiden
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70 miljard bestuivers
Waar je ook in de wereld een amandel eet, de kans is groot dat ze uit
Californië komt. Central Valley spreidt zich als een vruchtbare
landbouwader uit van noord naar zuid over een oppervlakte dubbel zo
groot als België. De symmetrische stroken amandelbomen zijn goed
voor 82% van de wereldwijde productie – een miljardenbusiness.
De vraag naar amandelen boomt, vooral uit China en India waar de
noot aan de man wordt gebracht als gezonde voeding. In vijf jaar tijd
is de prijs verdubbeld. Steeds meer boeren in de vallei ploegen hun
velden om en ruilen andere gewassen in. Maar voor de productie van
amandelen heb je bestuivers en water nodig.
Elk jaar in februari, net voor de bomen in bloei staan, komt in de VS
een volksverhuizing op gang. Anderhalf miljoen bijenvolken of zo’n 70
miljard bijen, ongeveer een derde van alle bijen van het continent,
worden op trucks geladen en naar de hun toegewezen boomgaarden
getransporteerd. Zelfs uit noordelijke staten zoals Maine en
Massachusetts komen imkers aangereden. Nooit eerder is de
‘pollination fee’ zo hoog geweest. Dit jaar verdienen de imkers
gemiddeld 180 dollar per bijenkolonie voor de bestuiving van de
amandelbloesems. Met duizenden kolonies per imker is het geen
wonder dat dit meer opbrengt dan honing.
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Het is nog maar de start van het reisseizoen. Na een korte
overwintering in Texas moeten de bijen in Californië op volle kracht
komen om in Washington de appel- en kersenbloesems te bevruchten.
Daarna volgen de honingoogsten in het hoge noorden. Vervolgens gaat
het weer honderden kilometers zuidwaarts waar de imkers tijdens de
milde winters uitkijken naar een nog hogere bestuivingsvergoeding het
komende jaar.
Maar sinds 2006 loopt het mis. In dat jaar verloren Amerikaanse
imkers meer dan de helft van hun kolonies. Deze winter stierf opnieuw
42% van de honingbijen. Wetenschappers hebben het over CCD of
Colony Collapse Disorder. Ook bij ons worden imkers getroffen. Na de
winter blijft er van hun kasten vaak niet meer dan een hoopje dode
bijen over. In België wordt het verlies van afgelopen winter op 35%
geschat.
Komt het door de varroamijt die leeft van de lichaamssappen van de
bijen en hun larven? Of door neonicotinoïden, krachtige insecticiden?
Of de massale omschakeling naar monoculturen waardoor bijen geen
geschikte voeding meer vinden? Zo is ook de vallei in Californië, buiten
die paar weken bloei van de amandel- en appelsienbomen, een
woestijn voor bestuivende insecten.
Momenteel
beleeft
de
Golden State ook nog de
ergste droogte in 90 jaar.
Om één enkele amandel te
produceren is 4 liter water
nodig.
De
boomgaarden
verbruiken
8%
van
Californiës
watervoorraad,
meer dan de inwoners van
Los
Angeles
en
San
Francisco samen. En terwijl
de steden bezuinigen op hun verbruik, wordt er onbeperkt gesproeid in
de boomgaarden. Stilaan zwelt de kritiek aan: hoeveel water mag er
stromen naar amandelen die voornamelijk voor de export bedoeld zijn?
En moet er niet meer land overgehouden worden voor wilde bloemen
waar bestuivers het jaar rond kunnen overleven? Misschien zijn de
bijen, net zoals de kanaries in de mijnen, een voorbode dat er iets
ergers staat te gebeuren.
Bron: De Standaard
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Het verloren kalf
Donderdag 04/05 werd ik opgebeld door mijn secretaresse dat er een
koe op straat gezien was vanuit Op d’ Hei in Runkelen. Ik verwittigde
direct mijn zoon en hij beweerde dat er vier koeien en vier kalveren
moesten zijn.
Ik vroeg aan mijn secretaresse hoe de koe eruit zag: bruin en met een
donzige vacht. Horens? Neen, geen horens. Dus wist ik dat het een
Galloway moest zijn.
‘s Avonds belde ik aan bij mijn secretaresse om juist te vragen waar ze
die gezien had. Haar man was thuis en beweerde dat hij ze gezien had
vanop de Binderveldse weg. Ik vroeg hem om mee te komen zoeken.
Bij eerste inspectie van de weides: geen enkele koe te zien. Ik ging in
de weide naar links waar er een kleine heuvel is en daarachter stonden
4 koeien en 2 kalveren. We moesten dus zoeken naar twee kalveren.

Leon riep dat er langs de andere kant van de prikkeldraad aan de
straat een kalf stond. Ik vroeg hem om post te pakken op het
fietswegje en ik ging naar het kalf dat direct kwam aangelopen.
“Amaai”, zei Leon, “Het kalf kent u goed”. Ik zei hem maar niet dat het
kalf mij nog nooit gezien had. Op 10 seconden was de klus geklaard:
het kalf liep gewoon over de veerooster en dan naar zijn moeder toe.
Nu het tweede kalf nog. We gingen naar de kudde en daar bleek één
kalf achter zijn moeder te liggen. Reddingsoperatie geslaagd dus.
Johan Van Meerbeek (Foto: Natuurpunt Sint-Pieters-Leeuw)
7

Ook nachtelijk vliegbewegingen rond Brustem
IN de lente van 2014 zorgde Ludwig Vandenhove voor een
toestemming van de militaire overheid om met verschillende LIKONAwerkgroepen Brustem te inventariseren. De vergunning loopt tot het
einde van het jaar. In het vorige nummer werden de plantengegevens
onder de loep genomen.
In de volgende bijdragen komen oa bijzondere bomen, kevers,
spinnen, mieren en paddenstoelen nog aan bod. Is er op Brustem niet
alleen plaats voor vliegtuigen, drones maar ook voor vleermuizen? Van
deze vraag hebben we een tip van de sluieren proberen op te lichten.
Eind mei zijn er twee studenten van de PXL departement Agro en
Biotechnologie Groenmanagement belast met deze vraag op stap
gegaan. We gaven ze wel een goed hulpje mee: sinds kort beschikt het
Provinciaal Natuurcentrum over de EcoObs
batcorder 3.1 (zie foto). Een batdetector is
een toestel dat via elektronische weg
ultrasone geluiden omzet naar voor ons
hoorbare geluiden. De detector is hierdoor
geschikt om de populaties bepaalde dieren
in kaart te brengen die moeilijk zichtbaar
zijn maar zich toch door hun ultrasone
geluiden
verraden.
Voorbeelden
zijn
vleermuizen maar ook sommige soorten
krekels of sprinkhanen en cicaden kunnen
alleen met een vleermuisdetector worden
geïnventariseerd, doordat hun geluiden
voor het menselijk oor te hoog zijn. Deze
batcorder
registreert
de
geluiden
automatisch registeren en met een
softwareprogramma worden de opnames
tot een soort gedetermineerd. Interpretatie
en het bekijken van de gegevens is echter nog wel noodzakelijk.
Het onderzoek
Er werden telkens opnames gemaakt van 22 tot 24uur. De eerste
nacht werd er op het militair domein langs de Oude Borgwormseweg
gekeken of er vleermuizen jagen rond de bossen daar. Het probleem
was wel dat het een koude nacht was waarbij de temperatuur rond 11
uur nog maar 5 graden was en dat was ook aan de resultaten te zien:
amper 6 geluiden werden er opgenomen.
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Tijd voor een nieuwe test. Bij de eerste warme zomeravond, 3 juni met
een nachttemperatuur dalend van 22 tot 16 graden tegen
middernacht, werd de bosranden ten noorden van Bermenstraat in
Kerkom bezocht. We hebben ons driemaal verplaatst. De
midzomeravonden zorgde er wel voor dat er rond 22u45 nog licht was.
Vanaf 22u15 werden de eerste opnames van vleermuizen gemaakt en
dat ging zo verder tot middernacht waarbij de teller op 196 stond.
De resultaten
We kunnen natuurlijk niet weten hoeveel vleermuizen er werkelijk
rondvliegen want hetzelfde dier kan meermaals in de omgeving van de
batdetector passeren. De tweede nacht hebben ons wel driemaal
verplaatst gedurende de avond. In het totaal zijn er 202 opnames
geregistreerd. Van elke waarneming maakt het programma
automatisch een sonogram en hierop kan je meestal al duidelijk zien
dat het verschillende soorten vleermuizen zijn. Als voorbeeld hierbij dit
van de dwergvleermuis en van de laatvlieger.

Tijdens de eerste koude nacht werden er enkel dwergvleermuizen
geregistreerd. Deze soort werd tijdens de tweede nacht overal
waargenomen. De dwergvleermuis komt vooral voor rond bebouwing,
maar is te vinden in ieder habitat. Het is een van de meest
voorkomende vleermuizen van Europa en de meest voorkomende in
stedelijk gebied. Het is de meest voorkomende vleermuis in Nederland:
90%
van
de
waargenomen
vleermuizen
zijn
gewone
dwergvleermuizen. Gedurende de tweede nacht werden er 3 soorten
zeker genoteerd; daarbuiten waren er nog enkele merkwaardige
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resultaten van zeer zeldzame soorten die verder moeten onderzocht
worden, ze zijn bijna steeds gebaseerd op één waarneming.
De rosse vleermuis is een grote soort met lange, smalle vleugels
(spanwijdte 320-400 mm) en een gewicht van 19-40 g. Het is een
typische bos- en parkbewoner. De zomerverblijfplaatsen bevinden zich
hoofdzakelijk in boomholten, maar ook in grotere vleermuiskasten. De
indruk bestaat dat ze voor de kraamkolonies een voorkeur hebben
voor oude spechtenholen. Tijdens de zomer is de rosse vleermuis wijd
verspreid in Vlaanderen. Ze komt echter niet voor in het westen van
West-Vlaanderen en het noordwesten van Oost-Vlaanderen
De laatvlieger is de enige vertegenwoordiger van het geslacht
Eptesicus in Vlaanderen. Met een vleugelspanwijdte van 315-381 mm
en een gewicht van 15-37 g, is hij een van onze grootste vleermuizen.
De laatvlieger wordt omschreven als een kenmerkende soort voor open
en halfopen landschap. Nochtans is hij niet echt afhankelijk van kleine
landschapselementen om zich te oriënteren. Het oversteken van open
gebied vormt voor laatvliegers dan ook geen probleem. Jagen doen ze
dikwijls langsheen opgaande vegetatie, maar echter steeds op enige
afstand ervan verwijderd, aangezien zich daar dikwijls grote
concentraties
insecten
bevinden.
In
Vlaanderen
zijn
enkel
verblijfplaatsen van de laatvlieger bekend in gebouwen. Zijn voorkeur
gaat hierbij uit naar zolders, maar ook spouwmuren en gevelbekleding
van huizen worden als kolonieplaats gebruikt. Laatvliegers zijn zeer
plaats trouw, wat blijkt uit het feit dat jaar na jaar dezelfde plaatsen
worden opgezocht. In Vlaanderen komt de Laatvlieger overal
verspreid, doch weinig algemeen voor
Wat nu?
Dit onderzoek was maar verkennend. De afgelopen weken is er met de
batcorder door Limburg heen getrokken en ongeveer elke nacht
werden er opnames gemaakt. Het is zeker de bedoeling om volgende
maanden nogmaals naar Brustem te komen en onder ideale
weeromstandigheden gedurende de ganse nacht opnames te maken.
Zo kunnen we de soortenlijst verder aanvullen. We willen het toestel
wel niet onbeheerd achterlaten en misschien zijn er kandidaten om
eens een nacht op het toestel te letten en tegelijk te genieten van de
zomernacht. Misschien houden steenuilen of bosuilen u wel gezelschap.
Gedeputeerde Ludwig Vandehove en Luc Crèvecoeur
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Bezoek van de Hasseltse Geuzen in Overbroek
Op maandag 8 juni 2015, omstreeks 14.00uur, bracht de wandel- en
vriendengroep, de Hasseltse Geuzen, met 18 wandelaars een uitvoerig
bezoek aan de Mergelgroeven en het aangrenzend Natuurreservaat
van Overbroek te Gelinden (zie groepsfoto ). Sinds 28 mei 2009 is de
“Herkvallei in de Mergels van Gelinden en Heers” als ankerplaats
erkend, en dat gebied behoort dus tot de meest waardevolle en
beschermde landschappen van Vlaanderen.
Een wandeling doorheen dit leerzame en prachtig natuurgebied van
Overbroek, was voor alle wandelaars dan ook een aangename
openbaring. Op een gedeelte van de licht hellende oostelijke
krijthellingen en het aangrenzende kalkgrasland van het Land van
Zuyl, waren vooral, de geelbloemige Harige Ratelaars (Rhinanthus
Alectorolophus) veelvuldig te bewonderen.
Na de wandeling werden in het museum van het Natuurpunthuis de
vele tentoongestelde fossielenafdrukken van schelpen, zeegras en
bladeren allerlei, toegelicht. Ook de reeks didactische posters aan de
zijwand van de vergaderzaal, verduidelijkten voor onze bezoekers,
nogmaals de moeilijke leerstof. Om 16.15uur eindigde het bezoek,
maar voor onze Hasselaars was de uitstap echter nog niet ten einde,
een uitgebreide barbecue in Hasselt lag in het verschiet!

Verslag en foto: Richard Vandergeten
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Weetjes van Diederik












De wijnbouw in Vlaanderen en zeker in Limburg is duidelijk aan een
opmars begonnen. Ook PCFruit wil zich specialiseren in
druiventeelt. Denk er aan beste druiven- en wijnliefhebbers: Hier in
de regio en vooral ten zuiden van het Sint-Truiden zit er veel
Tuffeau gesteente (een soort kalksteen) in de grond. Ideaal voor de
kweek van druivenranken.
Aan de Herk tussen Klein Gelmen en Mettekoven heeft Jos Piffet
6600 eiken- en 350 zomerlindeboompjes op zijn gronden laten
planten door ANB (Agentschap Natuur en Bos).
André Vandezande zoekt alle dialectnamen van de 'vogels van bij
ons'. Dus kruip vanaf morgen in je pen en bezorg ons vele
dialectnamen. Geef ook je dorp/gemeente naam mee. Bv.
Zepperen buizerd=blotser. We bezorgen André deze lijsten op mail
info@natuurpuntaulenteer.be
De NMBS gaat haar steun voor het Fietspunt in het Station van
Sint-Truiden opzeggen. Dit is de doodsteek voor dat goede
fietsuitleenpunt en -herstelplaats.
In bijna de helft van het voedsel uit de EU zijn sporen van
pesticiden teruggevonden. Dit blijkt uit het zoveelste onderzoek.
Het staat als een paal boven water; commerce, geldgewin en
slordige producenten geven ons dagelijks een doodsteek. Zelfs in
het meeste van ons fruit
Bij vele shampoos staat op het etiket dat er Sodium Lauryl Sulfate
(SLS) of Sodium Laureth Sulfate (SLES) in zit; Of een van hun
neefjes: Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Myreth Sulfate, etc. De
meeste fabrikanten gebruiken deze reinigingsmiddelen omdat ze
veel schuim produceren en goedkoop zijn. Maar SLS reinigt zo
sterk, dat het ook gebruikt wordt om garagevloeren te reinigen en
motoren te ontvetten. En wat veel erger is: er is bewezen dat het
op lange termijn kankerverwekkend is. Het Amerikaanse "College
of Toxiology" zegt dat SLS gedurende ongeveer vijf dagen in ons
lichaam blijft, nadat we onze huid of haren ermee gewassen
hebben. Uit andere onderzoeken is gebleken dat het gemakkelijk
door de huid wordt opgenomen en in onze bloedbaan terechtkomt,
waarna het zich kan ophopen in het hart, de lever, de longen en de
hersenen. Toch wordt SLS nog steeds in de meeste schuimende
reinigingsproducten toegepast - zelfs in sommige tandpasta's! Ook
shampoos van natuurlijke merken bevatten soms SLS of
Ammonium Lauryl Sulfate. Vaak staat er dan bij dat het van
12

kokosnoot afkomstig is, om ons ervan te overtuigen dat het
natuurlijk is en dus veilig. Niets is echter minder waar!
 Weerspreuk uit de Druivelaar: Als de zwaluwen scheren, over water
en wegen, dan komt er wind en regen
Diederik

Snoekengracht, tijdens de wandeling van NP Aulenteer op 7 juni
Foto’s: Jos Bollen en André Gaens
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Het zijn onze voorouders de Kelten,
die voor het eerst in droog Haspengouw,
de onderliggende mergel gebruikten om daarmee,
als een soort grondverbeteraar,
de bovenliggende leemgronden te vermengen.
Men maakte soms diepe putten in het veld om de mergel boven te halen.
De Kelten, de Gallo-Romeinen en alle latere boeren deden dit
tot bijna op de dag van vandaag.
'Mergelen', 'marner' of 'marliner' noemde men dat.
Het Keltische woord voor die mergel is 'marga'
met diminutief (als het verbrokkeld wordt) 'margula of margila'.
Zo wordt het woord later ook in het Latijn overgenomen.
In het Germaans evolueert dat van 'marga' naar 'margla',
naar 'maghla', naar 'maghlen', naar 'megglen',
naar Mechelen (ook mergel en mergelen komen daarvan).
In het Romaans evolueert dat van 'marga' naar 'marna' (met het ww
marner)
of 'marla', naar 'marle' (ww marliner) naar Marlinne.
In zijn testament van 1330 wordt
onze Jan van Mechelen 'joannes de marlines' genoemd,
maar op zijn grafsteen staat 'johannes de maghlinia'.
'Mechel' is dus (te vergelijken met 'zavel, 'mortel', 'mergel')
een soort grondstof in meer of minder korrelige vorm,
samengesteld uit krijt en klei.
Onze verre voorouders uit Droog Haspengouw waren dus Kelten,
landbouwers, mergelaars, Mechelaars uit Mechelen of Marlinne.
Jo Van Mechelen (jaar 2000)

