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PARTNERS

Dichter des Vaderlands is een organisatie van
Poëziecentrum, VONK & Zonen, Maison de la
Poésie de Namur, Maison de la Poésie d’Amay,
fiEstival maelstrÖm, Midis de la Poésie, Poème
2, Jeugd & Poëzie en Passa Porta. Met dank
aan de Nationale Loterij en haar spelers. Met de
steun van het Cultureel samenwerkingsakkoord
Vlaamse Gemeenschap en Franse
Gemeenschap.
Horizon+ is een intens samenwerkingsverband
tussen de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse
overheid, Regionaal Landschap Dijleland,
Regionaal landschap Pajottenland & Zennevalei
en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, SintGenesius-Rode en Tervuren, met steun van
het Departement Omgeving. Deze partners
werken de komende jaren intens samen om de
connectiviteit met het Zoniënwoud te verbeteren.
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mateloos diep
en bovenmate hoog
en lang en breed
ik voel mezelf
als dolend in de wijdte
van de wind
teruggeblazen
naar een begin
niets vindend
wat niet al
elders tot leven
wilde komen
versplinterd door
een zuiver licht
blind
ben ik
beeldloos
rustend
in alles wat ondeelbaar
door de wereld
stroomt
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ELS MOORS

De ening die de geestelijke mens met god ervaart, openbaart zich aan de
geest als zijnde zonder grond, dat is: mateloos
diep en boven mate hoog en lang en breed. In die
openbaring wordt de geest gewaar, dat hij aan
zichzelf door minne ontzonken is in de diepte,
onstegen in de hoogte, ontgaan in de lengte: hij
voelt zich dan als dolend in de wijdte: het is als
was hij wonend in de onbekende bekendheid, als
was hij door het gevoel van deze ening aan zichzelf ontvloten in de eenheid, en door alle sterven
heen, verzonken in het levende leven van God.
p.35 uit ‘Vanden blinckenden steen’, of Het mystieke zoonschap. Oorspronkelijke
tekst met iuxta-vertaling in modern Nederlands
Jan van Ruusbroec: Ruusbroec Hertaald (9 delen),ed. Lannoo, Tielt / Bussum, 19761981,vert. dr. Lod. Moereels S.J.
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METAMORFOSE VAN DE POORTEN
EN DE OMGEVING
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Alles is voortdurend in verandering, de mensen,
de dieren, de planten, maar dus ook het geheel
dat hieruit is opgebouwd, ons landschap. Van alle
organismen is de mens het meest dynamisch. De
ontwikkelingen en vooruitgangen van onze soort
gaan enorm snel en ons landschap verandert
mee. Groene en open ruimte moet steeds vaker
plaats ruimen voor wegen en bebouwing. In ons
verstedelijkt en versnipperd Belgisch landschap
zijn aaneengesloten natuurgebieden nu ver te
zoeken. Het Zoniënwoud, een majestueuze
groene long in het hart van ons land, is een
geschenk dat we moeten koesteren en waarbij
we moeten waken op het behoud van zijn
statigheid. Daarvoor moeten we mens en natuur
niet als losstaande entiteiten beschouwen, maar
er net voor zorgen dat mens en natuur hand in
hand kunnen gaan. Het is net deze uitdaging die
het Horizon+ project voor ogen heeft.
9

Steeds meer mensen gebruiken de resterende natuur om aan de drukte te
ontkomen. Onbewust zal men hierdoor ook druk
uitoefenen op de aanwezige fauna en flora. Juist
om deze druk op het woud te verlichten en te
sturen stelt Horizon+ tot doel toegangspoorten
uit te bouwen in de 4 Vlaamse Zoniëngemeenten: Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en
Tervuren. De poorten kunnen worden gezien als
een versmelting van het verstedelijkt weefsel met
de natuurlijke omgeving van het Zoniënwoud.
Door de meeste bezoekers in en rond de
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toegangspoorten te ontvangen waar
ze kunnen ontspannen binnen een
natuurlijke context kunnen we er in
slagen de druk op de natuur in te
perken. Op deze manier kunnen we
het centrumgebied van het woud
versterken maar eveneens de natuur
in het stedelijk landschap naar binnen lokken. De poorten zullen een
metamorfose ondergaan waarbij de
nadruk wordt gelegd op de combinatie van natuur en recreatie. Een
goede ligging en bereikbaarheid
en de aanwezigheid van de nodige
faciliteiten en activiteiten zijn noodzakelijk voor het goed functioneren
van de poorten. Door een speelse
vormgeving te combineren met
een natuurlijke inrichting zullen de
poorten een fantastische belevingswaarde in zich dragen.
Naast het uitbouwen van toegangspoorten zal Horizon+ natuurverbindingen creëren die als
groene uitlopers vanuit het woud de
omliggende gemeenten dooraderen.
Zo kunnen verschillende natuurgebieden beter verbonden worden,
zowel onderling, als met het de kern
van het woud. Voor talrijke planten
en dieren zijn deze verbindingen
van onmiskenbaar belang. De leefgebieden van heel wat soorten zijn
namelijk sterk versnipperd. Natuurverbindingen zijn noodzakelijk
voor deze planten en dieren om hun
weg te vinden naar soortgenoten
en hun voortbestaan te garanderen.
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Horizon+ streeft naar robuuste,
multifunctionele groenlinten, die
verschillende landschappelijke
functies integreren. Extra aandacht
geven we aan onze Vlaams-Brabantse ‘koesterburen’. Dit zijn soorten
die afhankelijk zijn van specifieke
leefgebieden en die een duwtje in
de rug goed kunnen gebruiken. We
selecteerden 4 koesterburen, eentje
uit elke Zoniëngemeente, waar we
in deze handleiding alvast mee kunnen kennismaken.

Sint-Genesius-Rode
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Tervuren

Overijse

Hoeilaart
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WAAR HET LICHT GEHOORD WERD
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ijf uur in de ochtend. Opnieuw is het geluid van het verkeer één
van de eerste dingen die de microfoon oppikt wanneer ik met de
recorder in de aanslag uit het kasteel van Groenendaal stap. Ik
luister naar mijn ademhaling. Ondertussen tikt Els naast de deur
van het kasteel de code van het alarm in. We zouden de vogels, en
met hen het ganse bos, horen ontwaken. Dán begint het spektakel pas écht, had ze
enkele weken geleden gezegd nadat we een nacht in een vallei (Het Keteldelleke)
in het bos op de flank van een heuvel op het bladerdek hadden gezeten, wachtende
op wilde dieren, die zo vriendelijk zouden zijn om langs de microfoon te passeren.
We waren akoestische paparazzi, die zich in de wilde natuur waagden, of wat er
tenminste van overbleef. D ie nacht hoorden we een vos doorheen de droge bladeren
ritselen. Het kan ook een woelrat geweest zijn. In ieder geval liep er een beest in
een cirkel om ons heen. De loop ervan schetste een beeld van de afstanden, de verhoudingen, de hellingen, kortom: de schaal van de vallei, waarvan ik in het donker
vergeten was hoe ze er overdag had uitgezien, alsof ze gestorven was en ik in mijn
portefeuille naar een oude pasfoto zocht. Hij moet eruit gevallen zijn, mompelde ik
met het hart in mijn keel en spijt in mijn schouders. Nu ik haar geest, die ik dagelijks opriep, niet meer kon toetsen aan de foto, waarop ze op haar mooiste was en
naar me lachte, moest ik ook het gevoel haar te missen laten varen. Het Keteldelleke
zag ik voor het eerst toen ze als een goud-bruin verleden onder de kruinen van de
hoge bomen lag te zonnen, in de geur van de herfst met al haar kleuren, terwijl het
zomer was, terwijl de zon nooit echt door het bladerdek brak, maar eerder vlekken
op de bodem achterliet, zoals het maanlicht die nacht. O m maar te zeggen: de vallei
zag er ‘s nachts al even feeëriek uit als overdag, ook al zagen we die nacht amper
iets van haar gezicht. We hoorden het vooral. En als een vos in de nacht over een
helling loopt en je goed luistert, dan hoor je eerder een schets van de helling dan
van de vos. Niettemin hoorden we hoe het beest de microfoon naderde en klonk het
plots allemaal zo dichtbij, dat Els inderhaast besloot haar sigaret uit te duwen in de
kroonkurk van het flesje bier, dat ze voor haar borst hield met onvaste hand, alsof
de vos tot een reusachtige hellehond was getransformeerd. Hij stond klaar om haar
te straffen. De rivier de Styx liep onder ons. Het was een uitgedroogde beek. Het
pad van de onder- naar de bovenwereld heette gewoon Het Palissadepad. Voor de
rest hielden we onze adem in en dronken we bier. De wind stond goed. Hij duwde
het geluid van het voortrazende verkeer tot achter de heuvelrug. Het was de eerste
(en laatste)keer dat ik in de hoofdtelefoon luisterde naar wat nog het best voor
stilte door kon gaan. E en bosuil vloog door de leegte tussen de bomen. Hij jankte
en kreeg antwoord vanuit de tegenoverliggende hoek van het dal. Het maanlicht
scheen door een gat in de kruinen. Een wolk trok voorbij de witte schijf, zoals adem
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doet in ijskoude lucht. Links en rechts op de bodem raakten flink wat knaagdieren
van slag. Ze waren rauwkost. Het werd kouder en we rilden. Het gejank bleef maar
doorgaan. D at zijn de buren die klagen over het nachtlawaai, fluisterde Els. Ze
dronk opnieuw van haar flesje bier. Ik keek opzij en zag haar sigaret opgloeien. In
de hoofdtelefoon hoorde ik hoe de vos bij ons vandaan liep: onbewogen maar toch
nieuwsgierig en met de snuit laag tegen de grond, veronderstel ik.
Deze vallei heeft een mooie natuurlijke echo, fluisterde ik tegen Els.
Er viel een lange stilte waarin ik me afvroeg waarom ik er niet eerder aan gedacht
had te zwijgen in zowel woorden als in gedachten.
Was dat het gepiep van een muis net voordat een van de uilen haar te grazen nam
en zij daar onder elkaar ruzie over maakten?
Ik denk dat daar een klein bloedbad aan de gang is, zei Els en ze nam opnieuw een
luide slok.
e luisterden voor de rest van de nacht (opnieuw) naar het ruisen
van de wind, naar onze ademhaling, naar het gekraak van een oude
beuk die leunde op een andere, die ook in de wind wiegde en niet
van zijn zijde week. We werden stil van het gerommel in onze
buik, van het aanzwellende geronk van een vliegtuig of drie, van
onze voetstappen op de droge grond, van ons getutter aan een flesje bier en een
adamsappel die naar achteren klotst. We kregen het op onze heupen van het alomtegenwoordige lawaai van het verkeer, dat in de omtrek van de volle 360 graden het
bos had omsingeld en waarin je, als je van goede wil was, het geruis van de zee zou
kunnen horen. De zee biedt troost, het verkeer doet eerder het tegenovergestelde.
Je kijkt naar een kleine houten kapel waarin een kaars brandt. Hij staat verscholen
onder een boom. Hij staat naast de brug over een eeuwenoude vijver. Op het wateroppervlak zie je twee ganzen landen. Een ijsvogel wacht geduldig op een laag over
het water hangende tak. Je loopt dichterbij. De ganzen strekken hun nek terwijl ze
hun veren uitschudden. Ze lijken opnieuw op te willen vliegen. Ze snateren. Daarna
zie je hoe ze zich comfortabel op wateroppervlak zetten. Ze drijven geruisloos naar
het midden van de vijver. Je kijkt opnieuw naar de kapel. Je waant je een schilder
en kijkt naar wat een stilleven zou kunnen worden. Het schilderij in wording maakt
lawaai. Er staan verschillende banken achter elkaar. Hier komen nog pelgrims. Ik
veronderstel dat ze, om te kunnen bidden, het volume van de geluidsband op de
balk onderaan het beeld dicht schuiven. De ijsvogel houdt een vis in zijn bek. In
schokken laat hij de vis in zijn bek zakken totdat ook de kleine staart verdwijnt.
Daarnet richtte ik de microfoon naar de grond. Voor de afwisseling luisterde ik naar
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de beweging van mijn grote linker teen, die ik op en neer liet gaan in de punt van
mijn sportschoen. Als je de banaliteit der dingen maar luid genoeg zet, dacht ik op
dat moment, dan zal iemand er altijd wel een diepere betekenis in horen. Zo kan je
onopvallende details uitvergroten als waren het evenementen, die plots meer spanning en vertelkracht blijken uit te dragen dan het geheel waarvan ze deel uitmaken,
eens je er met een vergrootglas overgaat. Schoonheid zit in de details, wil het cliché,
net zoals de toekomst of voor mijn part vrijheid. Waarom ook niet? Door details
te onthullen en ze op de voorgrond te plaatsen, licht je misschien de schoonheid,
de vrijheid of de toekomst uit het geheel. Je kunt ze hoe dan ook op een nieuwe
tijdlijn zetten, dicht of ver van elkaar, naargelang ze elkaar aantrekken, afstoten
of elkaar gewoon koud laten. Dat lijkt me een leuke vorm van geschiedschrijving.
Met de veldopnames zou ik muzikale voetnoten maken op de gedichten van Els.
De verschillende voetnoten zouden samen een woordeloos gedicht, een verslag, een
compositie én een luisterspel vormen. Ik zou het woud opnemen en ik zou het mee
naar huis kunnen nemen. Wij zijn twee zangers en het woud is de derde muzikant,
onze ritmesectie. Aan ambitie hebben we geen gebrek.
Je moet echt wel… had Els die nacht zichzelf met een kuch onderbroken.
Je moet echt wel, herhaalde ze sarcastisch. Ze maakte haar zin opnieuw niet af.
Ja, én? Wat moet ik? Reageerde ik behoorlijk op mijn hoede.
Goed luisteren, antwoordde ze dan alsof het antwoord al even beladen was als dat
van de wind.
Een écht luister-spel, vervolgde ze sarcastisch. Ze dronk van het flesje bier.
Ja, antwoordde ik en ik liet een korte stilte vallen om de spanning op te bouwen
en de verveling te verdrijven.
De volgende keer, begon ik opnieuw. De volgende keer neem ik een shotgun
microfoon mee. Dan kan ik, uh… dan kan ik de wind nog beter opnemen. Dat gaat
wel werken, veronderstel ik. Ik bedoel in dat luisterspel van ons, zei ik met het
flesje bier al aan mijn mond.

Die nacht werd het al snel te koud om nog verder op de ochtend te wachten. Vandaag hebben we onze herkansing. Deze ochtend zouden we het woud horen zingen.
Daarna zouden we naar de linde gaan waar de mysticus Jan van Ruusbroec in de zon
had gezeten. Hij noteerde wat er in het licht te zien of te horen was geweest. W e
liepen daarnet over het gazon naast de vijver. Een familie ganzen had zich nét in het
water gelaten. Het mannetje stond op de uitkijk. We liepen tot aan de eerste boom
die je tegenkomt als je het bos inloopt. N ee, die lawaaimaker zit daar, nee niet... ja,
een beetje verder, daar ja, zegt Els. Ze wijst naar het uiteinde van de tak boven mijn
17

hoofd. De hoofdtelefoon klemt over mijn oren. Het volume van de wereld staat op
tien. Ik strek mijn arm zo ver mogelijk boven me uit en ik richt de microfoon naar
de plek waar de zanger zijn bek openspert naar de paarse wolken in de lucht. Ik
denk dat ik zijn tong zag trillen. Het wordt al licht. De zon is nergens te zien. W at
staan wij hier nog te doen, zie ik Els na een tijd denken, terwijl ik nog steeds onder
het uiteinde van de tak sta. Net iets te lang allicht. Inderdaad, de zangvogel lijkt
ook al aan te modderen als een straatmuzikant, die zijn viool martelt om zo snel
mogelijk naar de laatste maten van het lied te kunnen overgaan. Een lijzig coda om
er vanaf te zijn. Ik sluit mijn ogen. Mijn hart zit mijn keel. Het geluid van die pomp
vermengt zich met dat van het doorgaande verkeer. N iettemin doet het woud alsof
ze ten alle tijden zichzelf kan zijn. Ook al draagt ze het masker van een park. Dat is
louter maquillage. Ze doet dat enkel om woud te kunnen blijven, veronderstel ik,
en aan veronderstellingen zijn ook best wat werelden stuk gegaan, bedenk ik meteen daarna. I k besluit mijn ogen niet meer te openen. Els loopt een tiental meters
voor me uit, schat ik. De microfoon registreert een kort repetitief gefluit. Ik versnel
mijn pas en houd de microfoon stevig vast. Het gefluit blijft steeds even ver weg.
Mijn ademhaling wordt zwaar. Ik denk er even aan het volume van de wereld uit te
draaien, maar ik bedenk me. E ls staat al aan het uiteinde van het bospad, dat in een
boog naar beneden loopt, denk ik. Ik richt de microfoon en inderdaad: ik hoor hoe
zij het pad afdaalt. Z ou ze al bij de linde aangekomen zijn?
k loop met mijn ogen dicht naar de plek waar ik denk dat het bospad een lus maakt. Ondertussen probeer ik opnieuw het mysterieuze gefluit te vangen met de microfoon. Al die tijd was deze
zonder dat ik me er bewust van was mijn kompas geweest. Toen
was dat gemakkelijk: ik had mijn ogen open. Nu houd ik met gesloten ogen de microfoon stevig vast als was het een gps. Het moet er belachelijk
uitzien. Ik denk dat ik opnieuw op het pad loop. Een merel vliegt van boom naar
boom en zingt. Er denderen verschillende vrachtwagens voorbij. Ik waan me vlakbij
de pechstrook en ik draai de microfoon naar het geluid van het bos. Een eikel valt
op de grond en een vliegtuig bromt door de lucht, traag van rechts naar links. Aan
mijn linkerkant hoor ik in de verte Els roepen. Ik keer naar links en stommel over
de licht glooiende helling met de alertheid van een schichtige kat met vlooien die
zich schrap zet en zichzelf probeert af te remmen door al haar gewicht naar haar
voorste poten te brengen. Waar loop ik naartoe? Ik maak snelheid. Dat was niet
de bedoeling. En dan gebeurt het: ik struikel en moet de microfoon loslaten. Ik val
met mijn kin in het zand. Een struik heeft mijn val gebroken. De recorder houd ik
stevig boven mijn hoofd vast. Tijdens mijn val hoorde ik een luide feedback. De
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microfoon moet ergens in het struikgewas liggen. Ik duw de hoofdtelefoon terug
op zijn plaats. Het luide gedreun van een schroef komt dichterbij. Het blijft een tijd
dreigend voor de microfoon hangen. Het lijkt op het geluid van een helikopter. Mijn
hart dreunt in mijn keel. Het geluid van de rond zijn as draaiende rotor verdwijnt in
de verte. Aan de linkerkant loopt er iets door het gras. Het beest sist. Er zit zand in
mijn mond. Het kraakt tussen mijn tanden. Ik hoor plots een luid en diep gekakel.
Het lijkt alsof een kalkoenachtige tegen de microfoon tikt. Een mug vliegt voorbij
de microfoon. Dan roffelt het beest onheilspellend met de tong. Ik krabbel recht
en kruip op handen en voeten naar de plek waar ik de microfoon hoop te vinden.
Al die tijd blijft de kalkoenachtige onheilspellend koeren in de microfoon. Els staat
zeker al aan de linde terwijl ik me zo nodig belachelijk moet maken voor gans het
universum. Trouwens, onder de linde had Ruusbroec Gods minnen gehoord. En als
het van hem afhing, zou het daar ook kunnen blijven, en als een eeuwige bloedsomloop door je heen kunnen blijven stromen, als je ten minste de kracht vond om na
je passage door het ondermaanse te luisteren en het ondermaanse nét iets minder
ondermaans achter te laten dan aanvankelijk voorzien was door de god in jezelf. Eén
worden met jezelf heeft eerder met je omgeving dan met jezelf te maken. Enfin, ik
neem de microfoon opnieuw vast, sta recht en ik keer met gesloten ogen door het
struikgewas terug naar het bospad. De grote vogel zit me op de hielen. De stem van
Els komt dichterbij. Ze roept mijn naam en lacht.
Jij ziet er helemaal verwilderd uit, zegt ze. Heb je een vriend meegebracht?
Ze neemt mijn bovenarm vast en zet me op mijn plaats.
Daar stond de linde waar zijn broeders hem na een lange zoektocht terug vonden,
zegt ze weinig overtuigd. Ik richt de microfoon op de plek die recht voor me ligt.
De merel vliegt nog steeds van boom tot boom. Zijn gezang omcirkelt ons.
Daar zie je het, herhaalt ze, aan die paaltjes met de gele markering? Ik richt de
microfoon iets lager.
Ik houd mijn ogen dicht, leg ik uit.
Ja, dat is duidelijk, antwoordt ze. Er zitten droge bladeren in je haar en er hangt
zand aan je kin. Els fronst de wenkbrauwen, denk ik. In ieder geval, hoor ik haar
zuchten.
Echt, je gaat me niet vertellen dat je het geluid van paaltjes gaat opnemen? vraagt
ze.
Op dit moment lijkt het alsof de microfoon mijn gedachten oppikt terwijl ik het
zand van mijn broek klop. Het volume staat op tien. Achter onze rug denderen er
enkele vrachtwagens voorbij.
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Els kijkt me even zijdelings aan en snuift de lucht op om aan te geven dat wat ze
ziet er niet grotesker kan uitzien. Ik haal mijn schouders op als een kind dat niet
van ophouden wil weten. Ondertussen loopt de kalkoenachtige tussen ons in. Zijn
komst lijkt Els blij te maken.
Dus hier heeft Ruusbroec het licht gehoord, vraag ik. Nadat hij Brussel en haar
gekonkel was ontvlucht.
Ik hoor hoe Els een sigaret aansteekt en hoe ze de eerste rookwolk verbeten
inhaleert. Hier schreef hij en zijn pennenlikker kopieerde alles op een wastafel.
Pennenlikker? Vraag ik.
Ja, in die tijd had iedere professionele schrijver een pennenlikker.
Een pennenlikker dus, antwoord ik.
Inderdaad, een pennenlikker, herhaalt Els en blaast de rook van haar sigaret voor
zich uit.

Gisteren hebben we de ruïne van de priorij van Ruusbroec bezocht. Het is deels

een opslagplaats geworden, voor onder andere bosmaaiers. In mijn hoofd wemelt
het plots van de metaforen. Het achterste gedeelte kan voor een sacrale ruimte
doorgaan. Ten minste, als je het golfplaten dak en de rest van de koterij wegdenkt.
Spiritualiteit en wilde natuur. Waar kom je dat nog tegen? Sinds ik mijn ogen gesloten houd, heb ik een reis geboekt met het reisbureau van mijn gedachten. Low
cost zonder dat er iemand genaaid moet worden om de boel goedkoop te houden.
Ik denk dat ik een vliegend hert heb gehoord, zeg ik tegen Els, alsof het een met
het ander te maken zou hebben. Plots voel ik de zon op mijn gezicht.
Ze zingen luid. Dag en nacht, zegt ze tegen niemand in het bijzonder.
Over wie heb je het? Vraag ik.
Als het convent naar de refter gaat dan gaan…
Waar heb je het over?
Samen met de andere rijke broeders die rente krijgen, gaat ze onverstoord verder.
Van hun familie of van geestelijke dochters naar een aparte kamer.
Wat?

Om zich daar aan lekkere spijzen tegoed te doen. In de hoofdtelefoon klinkt haar

stem als in een kapel. De merel onderbreekt zijn gezang. Ik open mijn ogen en ik zie
een fazant tussen ons in zitten. Hij kijkt verwachtingsvol naar ons op. Het volume
van de wereld staat nog steeds op tien. D e arme broeders moeten naar de refter en
krijgen daar gewone hutsepot, hoor ik Els zeggen. Wanneer ik echter naar haar kijk
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dan zie ik dat haar lippen niet bewogen hebben. P otage, twee haringen en dun bier,
hoor ik iemand debiteren. Ik twijfel of het werkelijk de stem van Els is. Nee, het is…
Ik denk dat ik de spreekwoordelijke slag van de molen heb gekregen.
Dirk, ben je oké? Vraagt Els. Je doet raar.
Potage, twee haringen en dun bier, mompel ik. De fazant loopt naar de paaltjes
met de gele markering. Hij zet zich als een spinnende kat op het bladerdek en kijkt
ons afwachtend aan.
Potage, twee haringen en dun bier, herhaal ik alsof het sterker is dan mezelf. Els
schudt meewarig het hoofd. Ze gaat even door haar blonde haren en begint dan
voor de eerste keer deze ochtend luid te lachen.
Waarom roep je zo, vraag ik.
Wat?
Waarom je zo roept? Herhaal ik en leg een klemtoon op iedere lettergreep.
Zet misschien dat gedoe uit, antwoordt ze afgemeten en ze wijst met haar kin naar
de microfoon en de hoofdtelefoon, die al die tijd op mijn hoofd heeft gestaan.
Je hebt gelijk. Het is genoeg geweest, antwoord ik. Het wordt pathetisch.
e lopen uit het bos en we passeren opnieuw de vijver aan het kasteel. De fazant loopt vrolijk achter ons aan. Er ritselt iets in het
struikgewas. We lopen over het gazon. Aan de vijver waggelt een
rij kuikens achter moeder de gans aan. Ik hoor opnieuw dat geheimzinnige gefluit. Wat is dat toch? Even overweeg ik om de microfoon opnieuw aan te zetten. Els loopt zonder omkijken naar het kasteel. Eén van
de ganzen loopt met gebogen nek mijn kant op. De fazant volgt me op de voet. Ik
luister naar het zachte gefluit dat stilletjes wegsterft in het geruis van de wind en
het doorgaande verkeer. Toen ik met de microfoon in de aanslag door het bos liep,
was het een van de ankerpunten, een referentiekader, zoals de fluitsignalen van
een schaapherder aan zijn honden. Nu zie ik pas wat het is. Het is de jeansbroek
van Els, waarvan de broekspijpen onder het wandelen, net boven de knie, af en toe
tegen elkaar wrijven en dus fluiten. De gans haalt uit en ik deins achteruit. Ze sist
onheilspellend. Vort! Opzouten! De fazant loopt als een hordeloper over het gazon.
Hij verdwijnt in het struikgewas.
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POORT GROENENDAAL

Poort Groenendaal is de grootste en meest
centraal gelegen toegangspoort.
Het Bosmuseum, de oude priorij en het arboretum vormen
de belangrijkste componenten van
deze site maar de onderlinge samenhang is ver zoek. Om deze reden heeft het team van Horizon+
een masterplan uitgewerkt waarin
deze versnipperde elementen worden verbonden door middel van
een boomtoppenwandeling en een
Arboretumwandeling. De boomtoppenwandeling is een integraal
toegankelijk hoogteparcours in
de kruinen van de majestueuze
beuken die het woud typeren. De
Arboretumwandeling bestaat uit
een vlonderpad dat net zoals de
boomtoppenwandeling zal vertrekken aan het Bosmuseum en
verschillende erfgoedelementen
van de site aan elkaar zal verankeren. Van alle erfgoedelementen
is de priorij het belangrijkst. Deze
zal opnieuw gevisualiseerd worden en meer beleefbaar worden
gemaakt voor de bezoekers.
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POORT JEZUS-EIK

Het centrum van Jezus-Eik in Overijse sluit enorm
dicht aan tegen de rand van het Zoniënwoud. Een
ideale uitgangssituatie om een toegangspoort uit
te bouwen die zowel de kern van Jezus-Eik als
het woud zal versterken.
Toch is er momenteel geen voelbare relatie tussen beide. We trekken het
bos in het centrum en laten het versmelten met
de publieke groene ruimten rond de parochiekerk
en de pastorie van Jezus-eik. De belevingswaarde
zal versterkt worden en ook het terras van cultureel centrum ‘De Bosuil’ zal een metamorfose
ondergaan. Verder zal deze site via een lint van
speeltoestellen doorgetrokken worden in het bos
richting ijssalon ‘De Woudpoort’.
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POORT MIDDENHUT

Poort Middenhut situeert zich aan de oude
boswachterswoning in de Sint Michielsdreef.
Deze boswachterswoning zal een nieuwe functie
toegewezen krijgen als horecazaak.
Eromheen wordt een grote terrasruimte voorzien die uitzicht geeft
op een biodivers grasland met ruigte en
struwelen. Naast het grasland waar eveneens gepicknickt kan worden komt een
‘speelstruweel’ waar kinderen zich naar
hartenlust kunnen uitleven. Meer naar
het horecaterras toe wordt een speelzone
voorzien voor de kleinsten onder ons.
De huidige parking zal plaats ruimen
voor een volwaardige ontvangstruimte
met een schuilhut en een vertrekpunt
voor ruiters, fietsers en wandelaars. Er
wordt een grote fietsenstalling voorzien
en een nieuwe parking met een capaciteit
van 100 parkeerplaatsen. Verder staat
deze toegangspoort niet op zichzelf maar
trachten we via een grote groene structuur de verbinding te leggen met het
centrum van Middenhut.
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POORT TERVUREN

De onthaalpoort van Tervuren zal het centrum
van de gemeente en het Park van Tervuren met
elkaar laten versmelten.
De gemeente heeft reeds grote investeringen gedaan om
het gemeentehuis en de “Warandepoort” uit te bouwen tot
een prachtig complex met tal
van publieke functies. De erfgoedelementen van het voormalig hertogelijk paleis en de Sint
Hubertuskapel zullen dé troeven
vormen die natuur en cultuur op
deze site verbindt. Ook hier zullen we verder gaan dan enkel de
instapplek. We zullen een groene
attractieve wandeling uitbouwen
die je vanuit het Park van Tervuren door de gemeente tot diep in
het woud leidt.
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grote weerschijnvlinder

KRISTOF MOREL

aan de wilde wateren van de carwash
staat de danser van het vege teken
met een mond vol geeuwhonger
te wachten
op de oerknal
als een stervende schildpad
het luchtruim doorklieft
vliegt een vlinder in milde wind
op tranen gestookt
licht alles wat bleek is
de witte hielen
tevergeefs de door een man
gescandeerde vrijheid
van een koerende duif
de stropers van honing
aan de lippen
van verwilderde bloemen
met volle wangen
wuift eerstdaags
de winst
de grote papiervanger
gooit de zon naar de zon
de maan naar de maan
en de laatste mens
naar de laatste
stuiterende ster
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APATURA IRIS
KOESTERBUUR HOEILAART
EN SINT-GENESIUS-RODE
De Grote weerschijnvlinder is
een prachtige, zeldzame en
relatief grote dagvlinder die
zijn naam zeker niet gestolen
heeft.
De bovenzijde van de vleugels kleurt bij mannetjes van
bruin tot prachtig glanzend donkerblauw, afhankelijk van
de lichtinval. De vleugels van het vrouwtje hebben deze eigenschap niet en behouden een diepe donkerbruine kleur.
De groene rupsen van de grote weerschijnvlinder hebben 2
hoorntjes bovenaan hun kop waardoor ze veel weg hebben
van een slak.
Tijdens de vorige eeuw kende de soort een sterke achteruitgang, wellicht door het verdwijnen van zijn favoriete
leefgebied omwille van een intensiever bosbeheer. De
vlinder voelt zich goed in vochtige loofbossen met open
plekken vol wilgen en goed ontwikkelde bosranden. Door
intensiever bosbeheer gingen bossen er meer uniform
uitzien, met minder open plekjes en minder aandacht voor
bosranden. Omvorming van bossen naar meer variatie
in leeftijdsopbouw en open plekken inclusief vernatting,
biedt opnieuw kansen voor de Grote weerschijnvlinder. Als
waardplant om zijn eitjes af te zetten verkiest de vlinder
wilgenbosjes.
In tegenstelling tot de meeste vlinders, zuigt de Grote
weerschijnvlinder geen nectar, maar wel mineralen uit een
vochtige bodem, uitwerpselen, dode dieren of zelfs het
zweet van mensen. Verder heeft de vlinder eerder een verborgen leefwijze. De mannetjes leven hoog in de bomen,
vaak in structuurrijke vochtige bossen, waar ze hun
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GROTE WEERSCHIJNVLINDER

territorium verdedigen en waar ze opvallende bomen opzoeken die dienst
doen als ontmoetingsplaats met vrouwtjes. De
vrouwtjes op hun beurt zoeken na de paring naar
de perfecte locatie om eitjes af te zetten, op de
bovenzijde van wilgenblaadjes. Na een periode
van twee weken ontwikkelen de eitjes zich tot
een rupsje. In deze eerste fase ontbreken de
hoorntjes aan de kop nog, deze komen tevoorschijn na de 1ste vervelling. De rups leeft ongeveer 300 dagen en na verschillende vervellingen
ontwikkelt hij zich tot een prachtige pop die erg
lijkt op de onderkant van een wilgenblaadje. Hier
komt na ongeveer 18 dagen dan weer een prachtige vlinder uitgekropen. Als je deze vlinder te zien
wil krijgen kan je best gaan zoeken op vochtige
bospaden waar hij van uitwerpselen of waterplassen komt drinken. De vliegperiode loopt van eind
juni tot begin augustus.
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vroedmeesterpad

KRISTOF MOREL

de zon is in de zon gaan staan
de maan staat in de maan
en elke stuiterende ster wist als de bezem
van een heks de sporen uit de bedden
waar ik onwetend slapen ga
de wereld slaat een stroeve droeve maat
en vlucht voor wat haar stokken doet
toont geeuwend haar eeuwenoude mond
hongerig naar wat ons verslinden moet
nog is het niet te laat! dezelfde wind
die woedend door de bomen zingt
waait de duizelende vlinder vrij
stookt in het vuur van eenzaamheid
mijn eigen trage vleugelslag
zodat ik aan zijn zijde blijf
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ALYTES OBSTETRICANS
KOESTERBUUR OVERIJSE
EN SINT-GENESIUS-RODE

Laten we je meenemen naar
de wonderbaarlijke wereld
van de Vroedmeesterpad.
Hier spreken we niet over vroedvrouwen, het zijn namelijk
de mannetjes die instaan voor de broedzorg.
Een Vroedmeesterpad zal je niet snel tegen het lijf
lopen, tenzij je er actief naar op zoek gaat. Het is een
bedreigde soort die in België en vooral in Vlaanderen
nog maar weinig voorkomt. Van gestalte is hij tamelijk
klein (max 5 cm), hij heeft een grijze-bruingrijze kleur en
een wrattige huid. Opvallend is ook de verticale pupil, in
tegenstelling tot de gewone pad die een horizontale pupil
heeft. Ze zijn vooral actief in de avondschemering en ’s
nachts.
Vroedmeesterpadden zijn echte zonnekloppers die een
kale, steenrijke omgeving verkiezen waar kleine holletjes
onder stenen, omgevallen bomen en rotsspleten dienst
doen als schuilplaats. In een natuurlijke omgeving verkiezen ze bosranden en graslanden met liefst dan ook nog wat
zonbeschenen hellingen waarbij de ondergrond goed kan
opwarmen. Ook door de mens gecreëerde landschappen
vormen een interessant leefgebied. Denk maar aan kerkhoven, zand- en steengroeven, oude boerderijen en ruïnes, …
Tijdens de voortplantingsperiode produceren de mannetjes een hoge korte fluittoon om de vrouwtjes te lokken. Deze fluittonen worden meerdere keren per minuut
herhaald. Het roepen van de mannetjes start meestal na
zonsondergang. De roep is te horen van begin april tot
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VROEDMEESTERPAD

eind augustus. Verschillende roepende mannetjes bij elkaargeven – omdat elk mannetje op een andere toonhoogte fluit
– het effect van een klokkenspel. Wanneer een
vrouwtje en een mannetje elkaar vinden, grijpt
het mannetje het vrouwtje vast bij haar liezen,
waarna het vrouwtje de eitjes afzet en het mannetje ze kan bevruchten. Vervolgens wikkelt het
mannetje het eiersnoer rond zijn achterpoten en
op zijn rug. De eieren worden tijdens de hele ontwikkeling (een drietal weken) meegedragen, tot
ze klaar zijn om in het water afgezet te worden.
Al na enkele uren zullen de larven uit de eieren
breken waarna ze vier maanden de tijd nemen om
te ontwikkelen tot een volgroeide pad. Tijdens
deze 4 maanden vertoeven de larfjes in het water;
een poel, plasje, veedrinkbak, tuinvijver,… Wanneer ze volgroeid zijn tot pad brengen ze de rest
van hun leven aan land door. Vroedmeesterpadden kunnen zo’n 8 jaar oud worden.
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ijsvogel
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hoor hoe een vermoeide
merel zingt
hoe tussen broze bomen
‘t geluid van donderend
metaal weerklinkt
wat weerloos is
is dat wat trilt
op de snaren van
het eerste instrument
ik weet niet wat het is
maar al mijn wildste dromen
worden op die ene melodie
getemd
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ALCEDO ATTHIS
KOESTERBUUR TERVUREN

De Ijsvogel is een opvallende
verschijning met een
onmiskenbare blauwe rug,
oranje buik en witte keel en
zijhals.
Vrouwtjes hebben een oranjerode snavelbasis, bij mannetjes is deze zwart. Een welgekende vogel maar door zijn
schuw gedrag krijg je hem toch niet al te vaak te zien. De
ijsvogel leeft in een waterrijke omgeving waar hij gespecialiseerd is in het vangen van kleine visjes. Je ziet hem soms
laag over het water flitsen in snelle, rechtlijnige vluchtbewegingen.
Vaak zit de Ijsvogel op post tussen overhangende takken, al turend naar de zwemmende visjes in het water
onder hem. Door deze leefwijze heeft de Ijsvogel nood
aan helder, traagstromend en visrijk water met voldoende
bomen en struiken in de omgeving om zich in schuil te
houden. Als broedhabitat verkiest de Ijsvogel steile zandige of lemige natuurlijke oeverwanden of wortelgestellen
van omgevallen bomen langs beken, rivieren en in mindere
mate vijvers. Hier kan hij nestelen in verticale zandwanden, in de wortelgestellen of in een kunstmatige ijsvogelwand. De Ijsvogel graaft een gang uit van ongeveer 1 meter
breed, met op het einde een rond nesthol. Dit graaft hij
met zijn snavel en hij gebruikt zijn poten om de uitgegraven aarde uit het hol te vegen.
De Ijsvogel broedt vanaf februari/maart en in sommige
jaren kunnen zelfs tot 3 legsels worden grootgebracht,
van meestal 6-7 eieren. De broedperiode duurt 18 tot 21
dagen. Het voedsel bestaat naast visjes ook uit allerlei
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waterinsecten (libellenlarven, watertorren, kokerjuffers), kleine amfibieën en zoetwatergarnalen. Gevangen visjes
worden mee naar de zitpost genomen en worden
doodgeslagen tegen een tak voordat ze worden
doorgeslikt. Zijn naam doet vermoeden dat
hij van koude temperaturen houdt maar niets
is minder waar. Hij is zelfs heel gevoelig voor
koude wintertemperaturen. De naam zal eerder
een verbastering zijn van het Germaanse ‘Eisenvogel’ wat ‘ijzervogel’ zou betekenen, wat dan
weer zou slaan op de metaalachtige glans van
het verenkleed. De soort komt in Vlaanderen
algemeen verspreid voor. We kunnen spreken van
een standvogel met enkel trekbewegingen tijdens
vorstperiodes.

45

vliegend hert
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ik zoek een stilte die traag is
complex als de woonzone
van waterhoen reiger
vis en eend en aan een
oever de laatste kleuren
die ‘s avonds tussen de
schaduwen ontvlammen
het zomerse paars en
geel van de hoogste
bloemen het giftige rood
van de uitgebloeide
aronskelk her en der
langs het pad gestrooid
geen mens die hier
wat te zoeken heeft
kon ik mijn sporen
maar onhoren
kon ik dit wachten
verzachten
kon ik niet zien
wat ik schrijf

47

LUCANUS CERVUS
KOESTERBUUR OVERIJSE
EN SINT-GENESIUS-RODE
Dit is zonder twijfel
de grootste en meest
spectaculaire kever van ons
land! Het Vliegend hert kan
tot 9 cm lang worden.
Mannetjes zijn te herkennen aan hun gigantische kaken
die door hun vertakking heel sterk gelijken op het gewei
van een hert. Dat gewei wordt gebruikt om te concurreren
met andere mannetjes. Het ziet er misschien gevaarlijk uit,
maar deze kaken zijn helemaal niet sterk genoeg om ons te
kunnen verwonden. Vrouwtjes hebben zo geen gigantisch
gewei, maar kleinere en ook krachtigere kaken.
Het Vliegend hert komt voor in grote delen van Europa.
In België voornamelijk tussen Halle en Leuven, rond Luik,
Hoei, Voeren en het oostelijk deel van Limburg. De larven
van de kever leven in dood hout van omgevallen bomen,
boomstompen en afgestorven wortels. Ook oude treinbielzen in tuinen vormen een ideaal habitat. De kever is dan
ook terug te vinden in open bossen en bosranden, in holle
wegen, steile beboste taluds, laanbomen, parken, boomgaarden en tuinen met oude treinbielzen. Dit allemaal
liefst op zonnige zuidhellingen.
De vrouwtjes leggen slechts kleine afstanden af waardoor
hun verspreiding sterk afhankelijk is van plaatsen met
voldoende dood hout. Het Vliegend hert is dan ook zeldzaam en heeft speciale hulp nodig om het voortbestaan van
zijn soort in België te verzekeren. Door het verdwijnen van
geschikt leefgebied, is de mens steeds meer kunstmatige
‘broedhopen’ gaan aanleggen om de kever een handje te
helpen. Dit in gebieden waar vliegend hert voorkomt of
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VLIEGEND HERT

alleszins kan geraken. Een broedhoop is een verzameling van houtstammen van harde houtsoorten op één hoop bij
elkaar gepakt. Bovendien heeft deze kever naast de speciale voedseleisen - ook een heel
lange ontwikkelingscyclus. Vliegende herten
als volwassen individu kennen slechts een kort
bestaan: mannetjes leven maar enkele weken
en vrouwtjes hooguit 2 maanden. Tijdens deze
korte levensduur staat voortplanten voorop. Het
vrouwtje scheidt geurstoffen af die de mannetjes
van ver kunnen lokken. Wanneer het mannetje
een geschikt vrouwtje vindt, start de paring. Het
vrouwtje zet haar eitjes af in of nabij ondergronds
vermolmd hout dat dienst doet als voedsel voor
de larven. De larven leven ongeveer 3 tot 5 jaar
onder de grond. Tijdens deze periode vervellen
ze verschillende keren om uiteindelijk een poppenwieg te maken waarin de larve zal verpoppen
en overwinteren. Uit de pop zal ten slotte een
volwassen kever uitvliegen. Om een vliegend hert
te zien te krijgen moet je zorgen dat je je op de
juiste plaats op het juiste moment begeeft. Dit
doe je best op warme zomeravonden in juni en
juli. Overdag houdt de kever zich meestal schuil
in bomen en sruiken. Je gaat bovendien best op
pad enkele uren voor de schemering want dan
gaan de mannetjes op zoek naar een vrouwtje.
Vliegende herten zijn slechte vliegers. Door hun
zware lichaam hangt hun lichaam bijna verticaal
tijdens de vlucht, waarbij hun vleugels een snorrend geluid maken.
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terwijl ik wandelde
verplaatste ik mijn stap
ik liep in mij en met mij
liep mijn lichaam voort
en alles wat ik wist of zei
was voorbereid om
in dit zijn van mij
te zijn
de zon schonk licht
in cirkels op de grond
en de schaduwen van bladeren
weefden er wakende patronen bij
klaarwakker droomde ik
mijn kindertijd zolang ik mijn stap
voor kon blijven zou ik de eerste
zijn
van mij die aan zou komen
pas toen ik moe geworden
mij vergat ontdekte ik de kracht
de breekbaarheid van dat wat zich
zonder mij
had voortbewogen
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PROJECT: VLIEGEND HERT

In het Horizon+ project lijkt er nog één element te
ontbreken: betrokkenheid van en communicatie
met de buurtbewoners en gebruikers van het
Zoniënwoud.
Want is het niet belangrijk dat u op de hoogte bent van wat er gebeurt in
jouw gemeente? Wij vinden van wel! De oplossing komt er aan onder de vleugels van een
spectaculair insect: Project Vliegend Hert. De
krachten van de vier Vlaamse Zoniëngemeenten en zijn inwoners worden gebundeld om
het project nog meer sterkte en draagkracht te
geven. We gaan samen voor meer natuur en een
sterkere verbondenheid met het Zoniënwoud!
Het vliegend hert doet dienst als spraakmakende
mascotte. We zullen je meenemen op fascinerende wandeltochten en boeiende infoavonden.
Wie weet zien we wel eens een vliegend hert in
het echt? Bovendien zal je alles kunnen opvolgen via onze facebookpagina. Samen bouwen we
aan meer biodiversiteit en een groene, mooie en
gezonde omgeving.Wenst u advies over natuur
in je buurt, of wilt u uw tuin milieuvriendelijker
inrichten? Contacteer onze projectmedewerksters
en wij helpen u graag verder:
hanna.stynen@rld.be en sarah@pajot-zenne.be
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Een handleiding voor het Zoniënwoud is een project van Dichter des
Vaderlands, Poëziecentrum en Project Horizon+.
Els Moors, Dichter des Vaderlands, trok samen
met schrijver/muzikant Dirk Elst het Zoniënwoud in. Hun belevenissen in het woud en hun
geluidsopnames vormen de inspiratiebron voor
de gedichten van Els. Verder geeft deze bundel
inzicht in de projecten van Horizon+, namelijk
de ontwikkeling van de toegangspoorten tot het
woud, alsook de ontwikkeling van natuurverbindingen die het woud en de omgeving verder
versterken. Zo zal het landschap als het ware een
metamorfose ondergaan. Speciale aandacht gaat
naar de koesterburen. Hiermee ging kunstenaar
Kristof Morel creatief aan de slag. Zijn werken
zijn te ontdekken in deze bundel en op gigaformaat terug te vinden in het Zoniënwoud. Via
de Koesterroute – midden in deze bundel – kan u
deze kunstwerken zelf met de fiets gaan ontdekken.
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mateloos diep
en bovenmate hoog
en lang en breed
ik voel mezelf
als dolend in de wijdte
van de wind
teruggeblazen
naar een begin
niets vindend
wat niet al
elders tot leven
wilde komen
versplinterd door
een zuiver licht
blind
ben ik
beeldloos
rustend
in alles wat ondeelbaar
door de wereld
stroomt

deze publicatie is vijf euro waard.
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