
staat een zeer mooic vegeLatie mel 
hengel. ook in het wild geen alledaagsc De Ark van Achilles 
verschij ning. en als halfparasiet op eik 
niet gemakkelijk le kweken. Dat gaai 
al leen maar als ook de boderncond i ties 
in orde zij n. 
Achier her huis kom je in een soorten

Johan Heirman rijk schraal hooiland mel enkele kleine 

Het verborgen rijk van Achilles Cools 
is niet gemakkelijk te vinden. Zoek in 
de Autwerpse Zuiderkempen. in de 
buurt van Geel, een aardig stadje waar 
al eeuwenlang Sinte Dymphna word t 

aanbeden door mensen die voor zich
zelf of hun naasten gezondheid van 
geest willen afsmeken. In het land tus
sen Grote en Kleine Nele. tangs een 
zandwegje vel' weg van hel plastic en 
de alledaagse waanz in van onze opper
vlakkige hamburgercultuur ligt het fee
erieke en raadselachtige domein van de 
kunstenaar Achilles Cools. 

Kauwen 
Her eerste wat je opva lr als je de auto 
het zwijgen hebt opge legd, en nietsver
rnoedend uitstapt, is de stilte. Da.n be
sef je dat die impressie va.n afwezig
heid van lawaai opgeroepen wordt 
door een geluid: dat van tientallen roe
pende kauwen. Hun kreten ondersire
pen dat je nu in een rijk bent wa.a.r de 
mens niet meer de absolule alleenheer
ser is, en dal ook niel wil zijn. De 
kauwen vallen onmiddellijk op. ze 
vonnen zowal hel handelsmerk van de 
kunslenaar Cools. Ze zijn vaak op zijn 
schilderijen le zien, hij is kennelijk 
door deze dieren gefascineerd, door 
hun duidelijk herkenbare individuele 
persoonlijkheden, hun schelmensu'eken 
en hun gevoel voor humor. Zijn obser
vaties over de kauwen heeft hij neerge
schreven in een boeiend boek: "Kau
wen in de spiegel". 
Hel mel klimop begroeide huis heefl 
nergens zijn gelijke, en slaal als een 
exotisch juweel van graene malachiet 
lUssen de bomen. Hel meeSle vallen de 
torellljes met de neslgalen van de kau
wenkolonie op. Mel een beetje faJllasie 
kun je in een van de lorenljes de kop 
van een uil zien. 

Ark van Noe 
De tuin is een replica op schaal veul Ilel 
tijdens de laatste decennia verloren 
gegane kleinschaJige Kempische land

schap, mel hooi landen. bosjes. heggen 
en vennetjes mel al de soorten die daar 
bij horen. De tuin breidt zich nog 
voortdurend uit . eigenlijk zou je van 
tuinen moeten spreken, het zijn 
inrniddels al drie hectaren. Toen i.k 
hem enige jaren geleden bezocht ver
telde Achilles mel een kauw op zijn 
schouder dat hij zich liet inspireren 
door de omgeving zeals hij die in zijn 
jeugd had gekend: de nu teloor gegane 
soortenrijkdom van de Kempen. Voor 

die planlen en dieren, die inmiddels op 
enkele reservaten na bijna helemaal 
verdwenen zijn, wou hij in zijn tuin 
cen refugium scheppen. een soon 
moderne Ark van Noe. En dat is 
wonderwel geluk t. Het aantal soorten 

dat hier groeit is overweldigend, en ik 
heb Achilles dan ook rnoeten vragen 
rnijn te kort schietende geheugen leI' 
hulp te komen. 

Indrukwekkende soortenrijkdom 
Voor het huis ligl een heide met kleine 
vennetjes mel veenbes, lavendeUleide. 
rode bosbes en kleine valeriaan. On
der een groepje halfwas zomereiken 

poelljes. In juni kan je niet naast de 
vele soonen orc hideeen kijken die hier 
uitbundig bloeien tussen het geel van 
de gro te ratelaar. Een hoek V3..l1 hct 
hooiland is duidelijk voedse lrijker, en 
word t gedomineerd door reuzenbere
klauw en groot hoetblad. Hier blijkt 
her afv alwarer van het huishouden op 
biologische wijze te worden afgebro
ken. De reuzenbereklauw blijft netjes 
waar hij hoort , Iijkt zijn plaa ts le ken
nen, gedraagi zich ook vriendelijk 
regen de heel' des huizes wanneer die 
er een keel' doorheen IOOpl : aJs it: 
zoiets zou wagen kom ik onder de 
blaren le ziuen. lets verderop zijn er 
enkele vie rkan te meter eenbes: hier 
stAALook volop daslook. 
Op een ander perceel in de buurt, naast 
een dennenbos, is een terrein mel flin
ke II iveauverschillen: ondiepe water
partijen. afgewisseld mel kalkheuvel
ties. Daar werd negentig ton mergel 
voor aangevoerd, Ik heb het gezien 
toen hij het nog aan het aanleggen was. 
ma3..l" Achilles schrijfl me dal er nu 
kalkplanlen tloreren zoals kruisblad
gentia.:'Ul. graslelie, grole -. blauwe - en 
klimopbremraap. brandlobelia, steen

fo ro: Johal1 Heirll/(/l1Het hooiland aa n de ac hte rz ijde van het hui s 
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tijm . eclue tij m , rode ogcntroos r en 

trilgras. en vee l voorjaar sblociers zoals 
lenteklokje. slankc en echte sleutel
bloem. wi lde narc is. ki evitsbloem. box
anem oon. pinksterbloern en voo rjaars 
helmbloern . In 1991\ zal op dit tcrrcin 
veel duizendguldenkruid bloeien. 
Persoonl ij k voel ik me het meest aan
gesproken door dat lange srna l le per
ceel van ongeveer een hal ve hectare 
aan de overz ij de van het straatje . Vroe

gel' was het een soortenarme graas

weide . Die heeft Ac hi ll es enke le jaren 
geleden mel een machine laton plag
gen. en achterin wat dieper la ten uii
graven zodat een vennetje ontstond. 

Ook hier heeft hij mel succes door 
inzaaien allerlei streekeigen planten 
geintroduceerd. Massaal groeien er nu 
o.a, parnassia, klokjesgenti aan, draad
genuaan, dwergvl as, vetblad. lwee 

soort en zonnedauw. brede orchis. liel 

orc his, vleesk leurige orchis. har lekijn. 
gevlek te orchis , ki evitsbl oem, zamer

klokje, stij ve ogentroo st. grote ratelaar. 
klimopklokje . duinru s, blauwe knoop , 
slanke dui ngenliaan en alpenr us, I n het 

nalsle gedeelte v inden we moerasga
mander. genadekru id. wi li e walen'a

nonkel , walerlepcltj e, kruipcnde-, sUj
ve- en drijvende waterwecgbrce. kl eine 

egelskop. veenpl uis, oeverkrni d. zwa
nebloem. ondcrg edoken walerschenn. 
pijplorkruid en mocrasherb hooi , M aar 
hel mooiste Yond ik eigenlijk nog die 
onoo glijke dingc tjes di e hier na hel 

plaggen onge vraagd uil de zaadbank 

opslocgcn . en hel open schralc plekjc 
vonden dat ze nodi g hadden: gro ndstcr . 

mocraswol lxk lauw en dwergbics. Dat 
het eclu wc l om ecn kansrijke omge 

ving gaar blijkt ook al hier uit. dat zcl ts 
in het niet atgc plagde gedeel te inrnid
dels brcdc orchi s en gevlekte orchis 

zijn versch cncn . 

Atgezieu van de kauwen lijkt de ruin 
op het eerste gezicht voo ral een plan
tenparadijs. M aar de grote variatie aan 
milie us die Achi lles hier heeft aange
legd rnakcn er ook een geschik t bio

toop van voor veel. soms zeldzame 
di crsoorten. Elk j aar breeden in de ruin 
o.a. torenvalk . steenui l . rausuil . greene 

specht . bosrietzangcr . bon te vl iegen 

vanger. kuifrnees en waterhoen. Net 
iets buiten de ruin broeden bovendien 

zwarte en Kleine borne spccht. sperwer 
en nacluegaal, en vorig jaar deed een 

bui zerd voor het eerst een broedrx) 

ging . voorl opig echter zander succes. 
In de vennelj es planten drie salam an
dersoort en l.ich voon . 

A ls zeldzame inseclen in de tuin 
kunnen we voo ral de weideparelmoer

vli nder signal eren. maar ook brarne-. 

greppel- en moerasspri nkh aan, oranje
tip. St.-Ja.ns- en Sl. -Jacobsvl inder, en 
gro le bosmier (Formica polycl ena). 

W czel.11errncl ijn en bunzing worden er 
af en toe gezien. Vooral de latrin es van 
die laatstc, mCi kcurels in de vorm VCU l 

een naag leken. val len op. ()ok de \'(h 

Iaat al eens cen keulcl ach lcr als 
acu ldenken. 

He! a fgcplagd e percecl in 1996 {" IO: Joho/7 Hr!i /7/ 1O /7 

Niet vo lge ns het boekje 
Ac hi lle s had in zij n ruin ecn bijn a 
idcale uit gangssuuati e. in een gradien
tcnrij ke. ecologisch kausrij ke orn ge
ving. De bodern in dit gebied, dat nog 
altijd l .ar um se heide heel. bestaat ui t 

schra le. mati g natte glauconiethoudeu

de Iemi g-zandgronden. De vochtige 
heid evelden werde n er eerst in een 
relati cf recent verlcde n in grasland om 

gczet. zodat de siructuur van de bodem 
nog min of meer intact was, Oat w il 

niet zeggen dar di e ruin zo mooi 

gewordc n is omdat hij all een maar 
geluk gehad LOU hebben met de grond. 
Hi j beheeri zij n w i lde ruin met overga 

ve. en vooral ook mel grote kennis vall 
zaken. hij cxperimenteert graag, hij 
doeI ding cn die j e in gcen enkel hand
boek terugvindt . Zoals wanneer hij 's 
winters ezels laal grazen op hel hooi

land, om ze de bodem te doen aantrap 
pen, H ij beweert dal de orchideeen dal 
graag hebben, en dan beler groe ic n. 

Hel ging in legen wa l ik alLijd had 
geleerd, maar het blij kt te we rken. 
Achi l1es brengt veeI zaden mee van 

zi jn rei zen, in Polen en Scholland 

bij voorbeeld , H ij planl in principe ni el 
aan. all een als planlen aanslaan uil 
zaad is dal voor hem een bewijs dal ze 

in de vegela Lie passen. Hij beschoUWI 
zichzel f niel als een verzame1aar: hij 

slIcd r in de eersle plaar;, cen gro le 
verscheidenheid aan hio lopen na, en 
probeert die Ie docn heanlwoorden aan 
de ocschrij v ingen van vegetatiekundi
gen wah pra t'essor V . WestJ lOtl. Van 

de kleine \'t:enplant,jcs. hi jvoorhee ld uil 
11e[ ocverkru!d -verhond ol1lbreken er 

nog maar \\'einig . ook al heef! hij nooil 
oewust ~ cs u 'edd nmu' volledigheid. 

Rewliste keuze voor introductie 
I ) ;il nici ieden:cn wClCU'dering kan 

pr orcngL'n \ 0 0 1' cen aiUllal kunslg repen 
die cr ook hij kornen kijken (hel feil 

dal cr luin:-. I<Ulgen in de tuin li ggen, 
oii \ oorhecld). o f voor hel loch or vr i j 

~ f'() IC schaal aall voeren van andere 
gl'ond:-,oor!en (voor al hel kalkgedeell e 
lIi.Jkl erg al' vall de omge ving). neeml 

:\chilles cr dall maar hij. Anderen 
/ull en dan weer \ 'an Ilnravervalsing 
" r reken. \'(lo ral wanneer met zaden van 
oui tenlandse herkom:-.l (en ongelwi j

k Id i1f w i jkc nde genelische scu nensleI
ling) wo rdl ingezaaid . Wa nneer ik hem 

vcnel dat i k wei wal moeil e Ileh met 

Oase lenle 1991\ 20 



Achilles Cools, zelfportret met kauwen 
fo to: achterkant van zijn hoek "Kauwen in de spiegel" 

zaaien. Wanneer men zich 
claarbij steeds weer lOU 

beperken tot een zelfde as
sor timent van 'aaibare ' soar
ten, die er volgens het boek
je boren te staan, bestaat bet 
gevaar run men kornt tot 
een soort vernauwde, 

vervalste, gedomesticeerde 
natuur. 

Een bijzondere man en 
een bijzondere tuin 
Dat gevoel heb je ecbter 
geenszins in de tuin van 
Achilles. Het is zeker een 
van de mooiste, zoniet de 
mooiste natuurtuin van 
Vlaanderen, en het is een 

dat massale uitzaaien zegt Achilles dar 
hij heel bewust kiest voor introductie. 
Volgens bern leven de zaden van de 
meeste zeldzame planten maar heel 
kort, en slaat er bij incidentele atgra
vingen in de omgeving vrijwel niets 
interessants meer op. Achilles bekijkt 
dit allemaal nogal pragmatisch: zijn 
tuin is een reddingsboei voor bedreigde 
soorten, en hij is niet bereid enkele 
honderden jaren te wachten tot al die 
soorten zijn tuin bereiken, Als het van 
hem afhing zou er trouwens ook in na
tuurreserva ten veel meer gezaaid wor
den, want volgens bern is het een illu
sie te denken dat al die verdwenen 

soor ten van vroeger daar nog geraken. 
Hier wi! ik toch graag een kanttekening 
bij plaatsen: bet is zeker waar dat veel 
planten geschikte nieuwe biotopen niet 
of na slechts zeer lange tijd bereiken 
(overigens vaak op een ogenblik dat de 
vegetatie zich reeds zover heeft ont
wikkeld dat een vestiging moeilijk 
geworden is). Vaak zullen daarom ve
getaties minder soortenrijk zijn dan 
volgens bodemsarnenstelling en beheer 
mogelijk is. Maar dit soon toevallig
heden is juist een van de bronnen van 
de boeiende variatie in de natuur. Want 
oak in de natuur is grate soortenrijk
dom iets uitzonderlijks, meestal is het: 
wie eerst komt eerst maalt. Dat laatste 
is mijn voomaamste argument om 
enige reserve aan de dag te leggen te
genover ongebreideld uitzaaien in na
tuurgebieden. De wens om snel resulta
ten te zien kan leiden tot de wens om 
'ontbrekende soorten' te pfanten en te 

privilege om naar deze tuin 
te mogen gaan kijken. Misschien 
mogen er niet te veel van dit soon 
tuinen zijn, en is bet ook goed dat 
mensen zich kunnen tevreden stellen 
met wat minder. Achilles Cools is dan 
ook een heel bijzondere man. 
Kunstenaar noemde ik hem, want hij is 
meer dan een kunstschilder. Hij bezit 
een grote kennis van de planten en die
ren in zijn omgeving, maar zijn interes
se is niet koel-observerend, maar parti
ciperend. Mocht u nu de indruk gekre
gen hebben dat bij een wereldvreemd 
iemand zou zijn, dat is hij stellig niet. 
Sommige burgers zullen hem mis
schien wei buitenissig vinden, maar ze 
willen dan toch maar zijn schilderijen 
kopen, en hij is corrunercieel genoeg 
ingesteld om daar ook een gezin van te 
kunnen onderhouden. Daar hebt u vast 
niets op tegen, zeker niet wanneer u de 
tuin van deze begenadigde tuinier 
gezien beeft. 

Achilles stelt van 10 juni tot 10 juli 
aile dagen zijn tuin open voor bet 
publiek, na telefoniscbe afspraak op 
het nummer 00-32-14-586380. 0 
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~Met de zachte G '\ 

Bosmuizengeluk 

Eenjaar ofvier geleden kreeg ik
 
nieuwe buren. Man, vrouw en drie
 
kauen. Zwarte. De katten dus.
 
Alna enkele weken was niets meer
 
merkbaar van de bosmuizenpopula
tie in mijn tuintje. Ook lagen er dik
wijls, dooie, kapotgespeelde spits
muisjes op de plaats. Geen vogel
huisjesvogettjes meer. Aileen wes
pen vlogen nog in en uit vanachter 
een stapelmuurtje. Een wespenvolk 
in een koolmeeskastje ging ten gron
de door de te here zomer. Herergst 
van al was de dood door de roofkat
ten van onze lieve Roderika, huis
koerduif. Zoals zo vaak had ik haar 
buiten losgelaten, maar ze bleek te 
tam. 
Vorig jaar zomer werd hierneven de 
tweede baby geboren. Daarom wer
den de kauen afgedankt. Al enkele 
weken laier zag ik de bekende zand

o loperachtige grondwaaiers onder
 
ruimien tussen de jeneverkruikjes
 
die in het stapelmuunje verwerki 
zijn: bosmuizen! Nu zijn er wet tien 
plekken waar aarde naar buiten is 
gewerkt. Er zij n holten in hergras
veldje. En ook t ie ik ze, op en bij 
het voerafdakje, in de schemering en 
bij het Licht van de buitenlamp die's 
nachts aanblijft vamvegedieven en 
boeven. Ze roe/en heel snel in ruk-

I ken van hooguit een meter, zijn stil, 
eten vlug iets, roe/en weer terug, 
verschuilen zicn voor iets en zijn er 
even later ineens weer. Somszie ik 
zo'n typische bosmuizensprong-van
uit-niets, zonder aanloop, als kan
goeroes, maar bosmuizen springen 
navenant veel hoger, en reclu om
1I00g. 
Dit voorj aar zullen er door de vele 
holten zeker ook veel hommels zijn. 
En wespen. En weet-ik-veel. Op de 
losgewerkte muizengrond zullen an
dere planten kOI1 IRn groeien. Wat de 
invloed is van de ondergrondse 
hommel- en wespennesten op de ve
getaiie, weet ik (nog) niet. 
Het is veel fijner hier, nu er geen 
kallen I1IRer kOI1IRn. 

Willem [yen 
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