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Tekst: Roland Brakel

De woonstek van Achilles en Bréni-
ne ligt bij het natuurgebied ‘Land-
schap de Liereman’, een gebied met 
bossen, heide, graslanden, stuif-
duinen en vennen. We vinden er 
opgestoven zanden uit de laatste 
ijstijd en oude klei in de onder-
grond. Ooit brachten oer-Maas en 
Rijn hier nog hun grind en zanden. 
Voor mijn komst was ik al gewaar-

schuwd: droogte teistert de tuin. 
Overal liggen tuinslangen en dage-
lijks probeert Achilles met water 
exemplaren van zijn zeldzaamheden 
te redden. Toch word ik meteen al 
verrast door enkele bloempjes van 
het gevlekt zonneroosje. Achilles 
heeft ze zelf nog maar de dag ervoor 
ontdekt. Bleekgele bloemen met aan 
de basis van de kroonblaadjes een 
bruin vlekje. De karige stengeltjes 
zijn zwaar behaard en duiden op 

een specialist van zon en droogte. 
Twee, drie plantjes naast het zandi-
ge pad. “Ik moet het mijn vrouw 
nog vertellen”, zegt Achilles. “Ik 
weet niet meer zeker waar ik de 
zaden vandaan heb, maar het moet 
vorig jaar in Frankrijk zijn geweest.” 

Achter de zonneroosjes bloeit 
tormentil, ook geel. Dan zitten we al 
op de overgang naar een poeltje met 
veenmos. Op een vierkante meter 

Een leven van kunst en natuur

Achilles Cools is kunste-
naar en natuurkenner, 
en ondermeer bekend 
van zijn tuin in Geel en 
het boek ‘De Kauwen-
tuin’ dat daar ontstond. 
Inmiddels heeft hij zich, 
samen met partner en 
kunstenaar Brénine, 
een nieuwe oase gecre-
eerd bij Oud-Turnhout. 
In deze Oase twee arti-
kelen, die samen een 
fraai beeld van hun tuin 
geven.
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van droog naar vochtig verder het 
veenmelkviooltje, klimopklokje, 
beenbreek  en een enkele klokjes-
gentiaan. Hier eindigt ook een 
tuinslang. “Ik vul bij met leiding-
water”, zegt Achilles. Hier ligt een 
dilemma. Het paadje waarop we 
staan is de scheiding tussen het 
voornoemd poeltje en het grote-
re centrale ven. In dit centrale ven 
groeit de zeldzame en veeleisende 
waterlobelia. Achilles wil hier niet 
aanvullen met het mineraalrijke 
leidingwater. Waterlobelia is een 
plant van schoon, helder water; 
voedsel-, carbonaat- en fosfaat-
arm en op een schone zandbodem. 
Achilles kan slechts hopen dat regen 
verlossing zal brengen. Zo niet, dan 
moet toch enig leidingwater toege-
laten worden. 
Door de omliggende bomen komt er 
wel organisch materiaal in de vijver 
terecht. Dit wordt zoveel moge-
lijk vanaf de kanten afgevoerd. In 
de vijver staan enkele kratten met 
waterlelies en een zwanenbloem. 
De kratten zijn met rijkere grond 
gevuld. Het geheel functioneert al 
jaren naar tevredenheid. Het ven 
is kunstmatig aangelegd met een 
rubberfolie in de bodem. Maar 
wat is kunstmatig? Voor Achilles 
spelen zich hier allerlei natuurlijke 

processen af, die nauwgezet gevolgd 
worden. De waterstand is laag 
door de droogte. Allerlei planten 
kiemen op de drooggevallen oevers. 
Vogels snoepen van de zaden van 
het oeverkruid. Tot genoegen van 
Achilles, want dan staat het oever-
kruid niet zo dicht, dat is mooier 
dan dat het zo weelderig groen is.

Een stukje hoogveen, gemaakt van 
een pakket turf op folie, verliest z’n 
lavendelheide door de droogte. De 
rode bosbes is taaier en zal het wel 
redden. Her en der staat karwij-
selie, deze zeldzame plant kan in 
veel biotopen groeien van zwak 
zuur tot  alkalisch, maar er moet 
wel wat vocht aanwezig zijn. Achil-
les: “Ik heb er heel veel van gehad, 
maar door de droge jaren is ze sterk 
teruggelopen.” 

Langs de rand van het centrale ven 
staat brandlobelia, mooie paars-
blauwe, kleine lobelia- bloempjes 
in een tros. De zaden komen uit 
Zuid-Frankrijk. Achilles: “Die moet 
nat staan. Ik ken het terrein waar 
hij van oorsprong stond, hier in de 
Kempen. Dat is een stuk met zonne-
dauw en snavelbies.” (Brandlobelia 
komt niet in Nederland voor en is 
verdwenen uit België.)

In deze rand ook veel beenbreek. 
“Het is dit jaar voor het eerst dat hij 
heel massaal bloeit. Dat heeft zeker 
tien jaar geduurd. Die ontwikkeling 
bij beenbreek duurt lang. Lelieachti-
gen hebben dat allemaal nogal.” 
Ik vraag of er op het gebied van de 
planten nog wensen zijn. Achilles 
zucht. “Nee, de meeste typische 
heideplanten, die staan hier alle-
maal. Die waterlobelia, het heide-
kartelblad, lange zonnedauw, teer 
guichelheil, klein glidkruid, wensen 
nee..., alles staat er in. Maar als er 
morgen iemand komt met een stuk-
je biesvaren of een zomerschroefor-
chis, dan zeg ik niet dat ik dat niet 
aanpak.”

“Ik ga je een verhaal vertellen”, 
begint Achilles. “Er zijn planten 
die ik nooit in mijn leven gezien 
had, bijvoorbeeld draadgentiaan. 
Ik wilde dat wel eens zien. Ik ben 
gaan kijken in Polen en andere 
Oostbloklanden en in Schotland. Ik 
ben naar Terschelling gegaan naar 
dat schaatsbaantje, wij zijn daar 
op handen en voeten gaan rond-
kruipen, niks te vinden. Tot een 
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vriend van mij belde en zei hier in 
Limburg, naast de Ford-fabrieken is 
een terrein met draadgentiaan! We 
zijn daar naartoe gegaan, het terrein 
was al redelijk begroeid met berken, 
en we zijn gaan zoeken. Uiteinde-
lijk vonden we mosachtige plantjes 
met een knopje er op. Ik zei dat 
zouden ze wel eens kunnen zijn. Ik 
heb een handje uitgestrooid in mijn 
moerasje. Een jaar nadien was ik 
met een groep mensen in mijn tuin 
en zie ik die kopjes allemaal open 
naar mij kijken. Het is iets dat zich 
alleen maar openzet in de volle zon. 
Ik viel op mijn knieën en moest 
mijn enthousiasme aan die mensen 
tonen. Dat heb ik nog nooit gezien 
en nu staat het in mijn eigen tuin!”

Ondertussen wordt ieder piepje van 
de ons omringende goudvinken 
geregistreerd en van commentaar 
voorzien. Achilles heeft zich hun 
taal eigen gemaakt, niet alleen door 
te luisteren, maar ook door het 
bestuderen van onderzoek.
Kunstig zijn ook de gecreëerde nest-
gelegenheden. “Soms moet ik wel 
eens een boom kappen om open 
ruimte te houden. Als ik een jonge 
boom afzaag op anderhalve meter 
hoogte en hij loopt weer uit, dan 
blijf ik die jonge takken naar binnen 
vlechten, vooral bij eik gaat dat heel 
goed. Zo ontstaat een heel dichte 
struik op stam. Daar broedt ieder 
jaar wel een paartje goudvink in.”

In zijn boek ‘De Goudvink’, dat hier 
ontstond, lezen we dat de goudvin-
ken niet zomaar de tuin bevolkt 
hebben. In de omgeving waren ze 
weliswaar aanwezig en Achilles 
probeerde ze te lokken met vele 
soorten voer, echter de goudvinken 
kwamen niet. Op zekere dag vond 

Achilles een goudvink die tegen het 
raam gevlogen was. In een  kooitje 
werd het diertje verzorgd tot het 
hersteld was en vervolgens losgelaten.

“Ik plaatste het voerbakje uit zijn 
kooitje op de tuintafel en daar zat 
hij de hele dag op. Als hij een soort-
genoot hoorde overvliegen begon 
hij te lokken. Hij nodigde hen uit 
aan de feestdis. Voordien had nooit 
één goudvink omgekeken naar die 
altijd gevulde voertafel met allerlei 
zaden. Voor mij begon een kleurrijk 
avontuur. Eindelijk merkten ande-
re goudvinken mijn freeshop van 
zaden op… “ (uit: De Goudvink)

Veel andere soorten bezoeken de 
tuin, ook om te drinken, zoals 
appelvinken, kruisbekken, bonte 
vliegenvanger, gekraagde roodstaart 
en meer gewone soorten. Tussen-
door kijken we nog naar een kleine 
bonte specht. 
“Pestvogels zouden we graag eens 
willen. In de winter hangen we 
veel bessen op en dan zetten we het 
geluid op van de pestvogel. Maar 
we hebben er nog nooit een gezien. 
Een kruisbek heeft er wel een keer 

gebroed en een sijsje, dat zijn dingen 
die ik niet had verwacht.”

Terwijl ik met Achilles en Brénine 
in gesprek ben, trekken de bosmie-
ren heen en weer rond onze banken. 
Onder de banken hebben de larven 
van de mierenleeuw hun kuiltjes. 
“Over die mieren zou ik graag nog 
eens een boek schrijven. Ik ben er 
al mee bezig.” Achilles en Brenine 
vertellen ook over de zeven hecta-
ren grond die ze in de Extremadu-
ra gekocht hebben. “Mijn uitgever 
zegt, waarom schrijf je geen boek 
over de Extremadura?” 
Tuinieren, beeldhouwen, schilde-
ren en schrijven. Natuur en werk 
vloeien bij Achilles steeds in elkaar 
over, uit het een volgt als vanzelf het 
ander.

Meer informatie:
 www.achillescools.be
www.brenine.be
De boeken ‘De Kauw’ en ‘De goud-
vink’ zijn uitgegeven door uitgeverij 
Atlas Contact. 
Oase, lente 1998, ‘De Ark van 
Achilles’.
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Zodra je de tuin binnenkomt voel je 
de kennis en finesse waarmee deze 
tuin werd aangelegd. Aangelegd niet 
zozeer in de klassieke zin van het 
woord, waar vaak van een wit blad 
vertrokken wordt en alles wordt 
aangeplant, maar eerder bijgestuurd 
met correcties en aanvullingen op 
de plek, tussen de elementen die 
reeds aanwezig waren. Vele van 
deze ingrepen zijn er op gericht om 
‘leven’ in de tuin te brengen en met 
name vogels te lokken.

Meest in het oog springend zijn 
de poelen die werden gecreeërd. 
“Water zorgt voor leven in de tuin” 
zegt Achilles al vroeg op de dag. De 
ondiepe poelen die bijna natuurlijk 
lijken te zijn ontstaan gonzen van 

het leven: muggen, kikkers… Allen 
worden ze als een magneet naar de 
poelen gezogen. 
Veel elementen lijken bijna wille-
keurig of natuurlijk ontstaan, maar 
zijn het niet. Een tak die boven 
het water hangt – bewust daar 
geplaatst – zorgt voor een landings-
plek voor vogels die willen drinken. 
Wat opvalt is dat voor eenvoudige 
oplossingen is gekozen, geen grote 
constructies of ingrepen: ondiep 
ingegraven vijverfolie volstaat om 
een ondiepe, natuurlijk ogende poel 
te creëeren.
Ook binnenin z’n woning wil Achil-
les de vogels blijven observeren: 
struiken tot vlak bij de ramen en 
dode takken tot tegen de ramen 
geplaatst zorgen ervoor dat de 

Vogels bij Achilles Cools Tekst: Rik Buseyne

Begin mei bezochten 
we met de groep van de 
Belgische opleiding voor 
ecologisch hovenier ‘van 
Tuin tot Landschap’ de 
tuin van Achilles Cools. 
Het lesthema van de 
dag was ‘vogels’ – een 
mooi aanknopings-
punt om bij Achilles op 
bezoek te gaan, die zijn 
tuin inrichtte om zoveel 
mogelijk soorten vogels 
aan te trekken én te 
observeren.

Een goedgeplaatste tak geeft een landingsplek voor dorstige vogels (Foto: Achilles Cools/Brénine)
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vogels zich veilig in het struikgewas 
wanen terwijl ze binnen, vanuit uit 
de leefruimte kunnen worden be -
keken.

Tijdens het verdere bezoek komen 
de andere truken van de tovenaar 
aan bod. Het ringen van bomen 
om dood hout te creeëren, een 
geknotte eik met sterk ineenge-
vlochten takken om een schuil-
plek dicht bij het water te creëeren. 
Soms onconventioneel, maar altijd 
effectief. Voor de deelnemers van 
de opleiding opent het de ogen dat 
het niet altijd ‘good practice’ moet 

zijn vanuit het standpunt van de 
boom. In dit geval heiligt het doel 
de middelen.
Voedsel/veiligheid/verblijf/verplaat-
sing: De vier V’s. Als je bepaalde 
soorten wil aantrekken in je tuin 
én daar wil houden dien je voor 
elke specieke soort aan de vier V’s 
te voldoen. Ontelbare nestkastjes, 
voederplanken, het aantrekken van 
insecten, het voorzien in natuurlij-
ke nestplaatsen… alles is aanwezig, 
maar toch is het geen bont alle-
gaartje. Alles vormt één geheel, en 
daarin zie je ook de aandacht van 
de eigenaar voor het esthetische én 
rustgevende karakter van de tuin. 
De nestkastjes bijvoorbeeld, zijn 
ten opzichte van de zitplaats, van 
waaruit meestal de tuin wordt geob-
serveerd, allemaal aan de achter-
kant van de bomen opgehangen. Zo 
wordt het beeld van het ‘natuurlijke 
bos’ niet verstoord. 

De tuin is een pareltje: niet alleen 
omwille van de vogels, maar ook 
door het gebruik van inheemse 
flora, die ofwel vanzelf is gekomen 
of aangeplant en ingezaaid. Voor 
de cursisten is dit een gedroomde 
kans de verschillende thema’s die op 
verschillende lesdagen afzonderlijk 
werden behandeld geïntegreerd te 
zien in één geheel, met kennis van 
zaken en liefde voor de natuur in 
al zijn facetten. Het aanknopings-
punt voor het bezoeken van deze 
tuin was het thema vogels, daar 
hebben we veel over opgestoken, 
maar nog veel meer dan dat. Vooral 
de manier waarop een landschap in 
een notendop werd gecreeërd met 
enerzijds aandacht voor de ecologie, 
maar anderzijds ook aandacht voor 
de esthetiek heeft bij de deelnemers 
van de opleiding indruk gemaakt. 
Een bron van inspiratie voor onze 
toekomstige opdrachten!

“Ondanks het feit dat het thema 
van de dag ‘vogels’ was, besef je 
al snel als je de tuin binnenkomt 
dat alles met elkaar verbonden 
is. Inheemse flora, een wildere 
tuin, integratie van de woning met 
‘groenheuveldak’ in de tuin … Een 
prachtig voorbeeld van een land-
schap in een notendop”

De groep op bezoek (Foto: Rik Buseyne)Het woonhuis is geïntegreerd in het landschap (Foto: Rik Buseyne)

In de tuin (Foto: Rik Buseyne)

Activiteiten 25 jaar Oase
Op zaterdag 15 september is het 
mogelijk om ‘De Liereman’ en 
de tuin van Achilles te bezoeken 
(zie ook zomernr Oase). Geef je 
snel op via www.stichtingoase.nl/
nieuws. Vol is vol.


