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In augustus 2020 resideerden we met een dele-
gatie van Dienst der Gedroomde Gewesten een 
week aan de Gentse kanaalzone in Langerbrugge. 
Teruggrijpend naar wat Langerbrugge ooit deed 
floreren, onderzochten we de fysieke aanwezig-
heid van elektriciteit in het landschap. We waag-
den ons aan Pylon Walking. Met als startpunt 
het hoogspanningsnet dat vertrekt van aan het 
substation in de Burggravenlaan, doorkruis-
ten we het natuur- en industriegebied, onder de 
zwevende kabels en langs de talloze hoogspan-
ningsmasten. 

Ons onderzoek omvatte vier wandelingen  
die we in verschillende media documenteerden. 
Sander maakte geluidsopnames van elektriciteit, 
natuur, industrie, voorbijgangers en de algeme-
ne omgeving. Ulrike beschreef in stemopnames 
gedetailleerd de weg die we aflegden en de ele-
menten die we onderweg tegenkwamen.  
Aan de hand van die details konden we vier 
thema’s onderscheiden: geleiding, spanning, 
vormen en ontlading zijn de vier pijlers die 
de hoofdstukken werden van een audioreeks. 
Louise fotografeerde de omgeving en schreef 
onderweg aan associatieve verhalen. Tenslotte 
illustreerde Eva een mapping van onze tochten 
en werkte die uit tot een alternatieve kaart van 
Langerbrugge. 

Het veldwerk mondde uit in PYLON WALKS, 
een vierdelige podcast en publicatie waarin we 
onze registraties en verhalen bundelen. Naast 
een kijk op de infrastructuur van elektriciteit in 
dit bijzondere landschap, biedt de publicatie ook 
de mogelijkheid om zelf aan Pylon Walking te 
doen. Kijk dus na het lezen van deze krant even 
in de lucht, raadpleeg de bijgevoegde kaarten  
en volg de zwarte lijnen.

VOORWOORD 
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3 aug 16:54 Dag 1, route 1. Ik bevind me in de 
Grovemansdreef en kijk naar het substation 
van Langerbrugge. Tussen de bomen en de 
vogels staan vijf  hoogspanningsmasten en een 
substation. Ik ken niks over hoe een substation 
werkt en de complexiteit is op een manier heel 
overweldigend. Het is heel onduidelijk hoe en 
waar alles verloopt. Ik zie een soort netwerk van 
kabels en kleinere masten. Achter ons is de voor-
malige elektriciteitscentrale van Langerbrugge 
zichtbaar. Vanaf hier starten we onze eerste 
route waarbij we het netwerk van elektriciteit die 
zich hier doorheen waant op een manier willen 
volgen. Het substation is afgebakend met een 
beveiligingssysteem, groene hekkens. Het ligt 
langs een drukke baan die misschien op de 
achtergrond hoorbaar is, maar ook langs het 
koppelingsgebied. Het heeft dus heel aparte 
grenzen. Ik zie ook een windmolen van  
Langerbrugge-eiland. Maar bovenal is het een 
kluwen van kabels, veren, masten, enzovoort.

3 aug 16:57 Ik bevind me op de Burggravenlaan en wat ik 
waarneem van elektriciteit zijn bizarre lampen 
langs de weg, de verkeerslichten. Die bestaan 
uit een soort hoge spies en een halve bol die de 
straat verlichten. De roze lijn die op mijn plan 
zichtbaar is, zie ik hier niet. We hebben hier dus 
te maken met een ondergrondse leiding. Boven 
mij strekken zich de hoogspanningsleidingen uit 
vanaf het substation in twee richtingen,  

nu staan we aan de andere kant. 
zouden ze zien dat ik hier ben?
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de lijn van het kanaal volgend. De ene richting 
Rodehuize, de andere richting de Nieuwe Vaart.

3 aug 17:00 Op het substation zien we een hele resem aan 
veren, accordeon en Sander beschrijft ze als een 
hoop opeengestapelde omgekeerde borden.

3 aug 17:02 voorlezen borden aan omheining van substation: 
zie foto DSC06512  
VOORGELEZEN TEKST HIER NOG INVOEGEN

 VOORGELEZEN TEKST HIER NOG INVOEGEN
3 aug 17:04 Vanaf het substation zien de lantaarnpalen er 

lichtjes anders uit. Ze zijn niet langer een spies 
maar een paal die van een brede diameter naar 
een dunne diameter leidt, een arm krijgt met vier 
kleine cirkels, en dan de lamp die niet langer een 
bol is maar een soort uitgestrekte vorm met een 
ovale bovenkant.

3 aug 17.05 voorlezen van omgevingsvergunning: zie foto 
DSC06514  
VOORGELEZEN TEKST HIER NOG INVOEGEN

 VOORGELEZEN TEKST HIER NOG INVOEGEN
3 aug 17:07 De overgang van de roze lijn naar de appel-

blauwzeegroene lijn is alweer niet zichtbaar. Ik 
voel dat dit een ondergrondse leiding is.

3 aug 17:07 Hoe meer ik het water nader, kan ik plots links 
afslaan en kom ik als het ware in een veld terecht. 
Het veld bevindt zich achter het substation en 
is een soort niemandsland tussen de huizen, de 
voormalige centrale en het substation. Ik zie hoe 
1, 2, 3, 4 masten vertrekken. Op mijn kaart lees ik 
dat er maar 1 blauwe punt is. De andere zijn geen 

echte masten maar eerder aftakkingen. Ook de 
roze lijn moet hier ergens onder mij lopen. 

3 aug 17:16 Ik bevind mij onder de vier hoogspanningslei-
dingen die vertrekken vanaf de ene mast die 
zich aan de kant van het water bevindt van het 
substation. Eigenlijk hebben we aan de andere 
kant van het station vijf masten, hier hebben 
we één mast die vertrekt. De mast vertrekt met 
vier leidingen waarvan drie leidingen een soort 
gigantische veer hebben. Eén leiding op de top 
van de mast en drie leidingen aan de drie rech-
terarmen. De linkerarmen dragen geen leiding. 
Terwijl ik naar de masten rondom mij kijk, dragen 
die allemaal zes tot acht leidingen. Deze heeft 
dus maar een halve belasting.

3 aug 17:17 Diezelfde mast heeft nog eens dezelfde vier 
leidingen die zichzelf aansluit met het substa-
tion. Het substation zet hoogspanning om in 
laagspanning.

3 aug 17:17 De vier leidingen die vertrekken vanaf deze
(2) mast hebben om de tien meter een soort veer 

met drie draaiingen, terwijl bij de andere drie 
structuren er geen veertjes aan de leidingen han-
gen. Ik noem het geen masten, want ze hebben 
een totaal andere opbouw.

3 aug 17:18 Deze drie andere masten bestaan uit twee vak-
werkpilaren met daartussen een vakwerkligger. 
Vanaf daar starten telkens vijf kabels. Eén op  
de top van de pilaren en 3 op de ligger tussen 
de pilaren.
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hier heerst vooral een tegenstelling. ik zit in de 
grasberm van de drukke baan waarlangs de oude 
elektriciteitscentrale ligt. met mijn rug naar de weg 
kan ik me enerzijds concentreren op het zachte 
kermen van de eenden, vogels en het kabbelen 
van het water. ook het zicht is weids, licht, rustge-
vend zelfs. een lang schip dat containers vervoert 
schrijdt voorbij. en ook dat gebeurt zacht, traag, 
rustig. de schijnbare traagheid van de industrie 
is een ritme dat je volgt, niet met je handen ma-
nipuleert. ze is als een nieuwe natuur. de golven 
komen nu achter het schip aan. dat doet me den-
ken aan toen ik vroeger met mijn zus van op het 
strand de zee in de gaten hield. wanneer een schip 
in de verte langs voer, wachtten we op het moment 
waarop de boot zich vlak voor ons bevond. wan-
neer de boot net voorbij voer, renden we naar het 
water om over de golven heen te springen die het 
schip voor ons gemaakt had. de beste golven wer-
den veroorzaakt door de grootste schepen.

3 aug 17:42 Nu sta ik op de Gentweg. Links van mij het 
substation met het huis van Wim en Kelly, rechts 
de voormalige centrale, burelen, afgebroken 
gebouwen. Een soort boomgaard rechts en links 
een ijzeren boomgaard, zoals Wim het zo mooi 
zei. We zien opnieuw een soort aftakking met 
een gewone mast en twee andere masten die ik 
daarnet beschreef. Vanaf daar gaan we over het 
water en zie ik in het licht van de zon opnieuw 
de veertjes die zich om de tien meter rond de 
leiding spinnen.

3 aug 17:49 Het niemandsland konden we uiteindelijk niet 
volledig uitlopen, dus gingen we via de Gentweg 
het koppelingsgebied binnen. Een nieuw aange-
legd betonnen pad leidt ons naast het substa-
tion. Ik ontmoet opnieuw de schapen van Wim 
die zich naast het substation positioneren. Zijn 
omheining reikt net tot aan de gracht.  
De schapen kijken uit op de ijzeren boomgaard.

3 aug 17:51 Aan deze zijde van het substation hoor ik voor 
het eerst elektriciteit. Als ik zoek van waar het 
komt, lijkt het wel van de veren te komen die van-
uit de vakwerkligger de elektriciteit verplaatsen 
naar de leiding.

3 aug 17:53 Binnen de omheining van het substation staan 
er ook twee blokvormige gebouwen. Ik heb me 
al altijd afgevraagd wie de architect is van deze 
anonieme kleine paviljoentjes die misschien 
dienen als bureau? Of zit daar een onzichtbare 
turbine achter? Ik heb het me al vaker afge-

vraagd. In elk geval zijn ze in een uniforme stijl 
gebouwd die mij fascineert. Ik zie rode baksteen 
met ruitvormig opgedeelde ramen. Een tralies  
en een poort die totaal niet uitnodigend zijn.  
Zou dit ooit een woonplek kunnen zijn? Misschien 
wil hier ooit wel iemand komen wonen bij de 
ijzeren boomgaard? 

3 aug 17:55 In het midden van het substation zie ik een soort 
weg die ik niet kan betreden. Ik zie betonnen 
blokjes, als een stippellijn langs de weg. Het is 
een weg tussen twee constructies waar opnieuw 
deze veren of omgekeerde borden op staan.  
Die weg geeft uit op een poort waartussen een 
rode ligger gespannen is. De poort geeft uit op 
de Burggravenlaan. Geen idee voor wie deze 
weg bestemd is. 

3 aug 17:56 Aan deze kant van het substation vertrekken 
opnieuw vanaf twee hoogspanningsmasten twee 
hoogspanningstrajecten. Elke mast telt zeven,  
of nee, acht leidingen. Het is moeilijk het aantal 
leidingen te ontcijferen uit deze wirwar die zich 
door de lucht spint. Het is als een knoop ontwarren.

3 aug 17:57 De leidingen die naar twee nieuwe hoogspan-
ningsmasten reiken, lopen recht over het koppe-
lingsgebied. Deze nieuwe masten planten zich 
recht in het koppelingsgebied en doorkruisen 
wat men hier natuur noemt.

3 aug 17:58 Als ik stilsta en luister, hóór ik opnieuw de  
elektriciteit.

3 aug 18:15 Ik sta tussen de vierde en vijfde mast, met mijn 

benen tussen de brandnetels. Van de vierde 
mast is één poot omringd door een vangrail. Het 
is een absurd zicht en binnen die vangrail groeit 
er een klimop als enige van de vier poten naar 
boven. Waarom hier in godsnaam een vangrail 
rond staat is een mysterie. Precies of de klimop 
wordt beschermd tegen voorbijrijdende auto’s 
die nooit zullen voorbijrijden.
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4 aug 10:29 Dag 2.Route 1. Om hetzelfde pad te blijven vol-
gen, moeten we ons achter de spoorweg wanen 
om het vervolg van dit eerste hoogspanningsnet 
te volgen. Achter het spoor zie ik drie portieken 
die elk 4 kabels dragen en 1 hoogspannings-
mast, de laatste mast voor hij het kanaal over-
steekt.

4 aug 10:32 Als ik verder loop zie ik opnieuw Wim zijn huis 
links verschijnen, met achter zijn mekkerende 
schapen, zijn prachtige ijzeren boomgaard.

4 aug 10:33 Honderdvijftigduizend volt. Levensgevaar.
4 aug 10:34 Als ik verder de sporen volg, zie ik opnieuw 

rechts een soort van substation, al weet ik niet of 
het dat wel eigenlijk is. Voor mij zie ik de voorma-
lige megalomane elektriciteitscentrale.

4 aug 10:35 De eerste gebouwen die ik waarneem zijn 
burelen van de voormalige centrale. Ze bestaan 
uit gele baksteenarchitectuur met rode baksteen 
accenten en stalen ramen. Het is fascinerend om 
te zien omdat zelfs de poort die mij scheidt van 
deze burelen in dezelfde stijl is gebouwd. Er is 
dan toch nog iets bewaard gebleven.

4 aug 10:37 Er strekt zich een brug over de sporen waarvan 
we niet kunnen inschatten wat hier ooit heeft 
overgelopen of getransporteerd is geweest. Wel 
is duidelijk dat deze brug nu uitmondt in de direc-
teurswoning en leidt naar de voormalige centrale.

4 aug 10:38 De brug over de spoorweg heeft een heel ruwe 
betonnen textuur. Er liggen wat metalen zaken 
op, maar heel onduidelijk wat en hoe. Ik zie ook 

het was een hete zomer en ‘s avonds 
kropen de krekels uit de struiken om 
je bij de enkels te grijpen. je hielen 
bleven in het gesmolten asfalt steken. 
je werd een toren, slank en grijs.
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een werfnet zodat we dit niet kunnen betreden 
en een palet met overgebleven baksteen. De 
directeurswoning is duidelijk in dezelfde stijl 
gerenoveerd.

4 aug 10:40 Er is leven na de dood. Zo ook zijn er twee 
boompjes die zich een weg banen door een 
voormalig gebouw van wat ik denk, een substati-
on is. De groene takken wanen zich door de gele 
bakstenen structuur met rode accenten.

4 aug 10:42 De weg die het kleine substation bereikbaar 
maakt is supernet geplaveid met kiezeltjes. Er ligt 
een achtergebleven handschoen en wat verloren 
aarde.

4 aug 10:49 We moeten terug naar de Burggravenlaan om 
onze weg verder te zetten. Net op het einde, voor 
het water, is er 1 verlichtingspaal. Een betonnen 
paal met een klassieke oude lantaarn erop be-
vestigd, die wel 20 kabels met zich meedraagt. 
Het doet mij denken aan een situatie in Bangkok 
waar alles door elkaar verweven zit.

4 aug 10:51 De kabel slaat linksaf, ik ga rechtdoor.
4 aug 10:54 Om die laatste mast dichter te bereiken, moeten 

we de weg langs het kanaal nemen. Ik sta naast 
het Vanhoorebeke Timber bedrijf; twee groene 
loodsen uit geplooide stalen platen, met aan de 
straatzijde merkwaardig genoeg twee lantaarn-
lampen bevestigd aan de gevel.

4 aug 10:55 Deze lampen zien er hetzelfde uit als de straat-
lantaarns. Het lijkt wel of ze gerecupereerd zijn 
en hier een nieuwe plaats hebben gekregen op 

de geplooide groene metalen gevelplaten van 
het houtbedrijf.

4 aug 10:57 Net voor ik de mast bereik zit er een elektriciteits-
kast in de berm weggemoffeld. Het lijkt wel of het 
gras door de jaren heen naar boven is geklom-
men en deze kast heeft proberen weg te duwen.

4 aug 11:02 Hernieuwing van een bestaande en vergunde 
inrichting. Onbemand hoogspanningsstation 
centrale Langerbrugge.

4 aug 11:03 Ik heb het tweede substation bereikt. Ik zie een 
poort met nieuwe en oude verschrompelde 
klimop. Hekkens met een resem aan spiralen en 
detailwerk. Opnieuw gele baksteen, rode bak-
steen. Een betonnen frontonnetje op elke pilaar 
van de omheining.

4 aug 11:04 De ene mast die zich hier aan het kanaal positi-
oneert heeft zoals alle masten vier poten. Maar 
onder die vier poten zitten vier zware betonnen 
funderingen in iets dat op een driehoek lijkt. Een 
driehoek waarvan de puntjes zijn afgeknipt.

4 aug 11:08 Vanaf hier kunnen we niet langer de kabels 
volgen. De kabels spannen zich over het water, 
maar wij kunnen het kanaal niet overzwemmen.

4 aug 11:11 De hoogspanningsmast staat tussen een land-
schap van auto’s aan de overkant neergeplant.

4 aug 11:57 Gezien wij ons niet over het water kunnen span-
nen zoals de kabels van de hoogspanning dat 
doen, nemen we de veerboot. De veerboot leidt 
ons naar een asfaltweg aan de overkant waar 
lantaarnpalen staan die aan twee zijdes een 

lamp hebben. De paal zelf heeft een achthoekige 
doorsnede. De twee lampen verlichten enerzijds 
de brede asfaltweg, anderszijds de berm.

4 aug 12:16 Terwijl we rechts het landschap van Honda-
auto’s in wit, grijs, rood gekleurd, passeren, zien 
we de eerste mast over het water. De volgende 
die aaneengerijgd wordt door vier kabels met 
spiralen of kleine veertjes is de laatste.  
De laatste heeft zes armen waarvan ze eigen-
lijk van beneden naar boven groter worden, ze 
dragen, ik denk, een vijftiental kabels waarvan 
er drie landen en een stuk of tien verder gaan. 
Die tien gaan verder en volgens mijn plan een 
spanningsloos net.

4 aug 12:17 Een spanningsloos net wordt gevormd vanaf 
onze laatste blauwe punt op de kaart.

4 aug 12:18 Rondom mij zie ik ook andere masten, niet langer 
hoogspanningsmasten maar lichtmasten die de 
verschillende bedrijven of toch hun terreinen 
verlichten. Links van mij geproduceerd staal met 
in mijn opzicht toch al een twintigtal verlich-
tingsmasten met elk waarschijnlijk een tiental tot 
vijftiental spots. Bij de auto’s een paar lichtmas-
ten maar iets minder.

4 aug 12:19 De lichtmast bestaat uit een hoge pilaar waaraan 
aan de bovenzijde twee cirkels zijn bevestigd. 
Aan de bovenste cirkels zie ik een tien tot vijftien-
tal lampen die één voor één verbonden zijn met 
een staaf aan de eerste cirkel. Verbonden aan 
de pilaar zijn ook als het ware een soort trapjes. 
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Dit doet me denken aan de lantaarnwerkers die 
vroeger het licht mochten aanschakelen en de 
lamp mochten ontsteken. 

4 aug 12:21 We bereiken het transitiestation, 150 kV.
4 aug 12:22 De laatste mast binnen het transitiestation landt 

opnieuw in 4 betonnen funderingen die niet 
driehoekigvormig maar wel trapeziumvormig zijn. 
Van bovenaf trekken zich 3 kabels naar beneden 
waar de elektriciteit landt in de grond.

4 aug 12:33 36 kilovolt, station rechteroever.
4 aug 12:34 Het 36 kV station Rechteroever bestaat uit ver-

schillende volumes. Rechts een bizarre, niet zo 
rationeel gebouwde oranje constructie met een 
soort prefabpanelen en een ruwe korrelstructuur. 
In het midden, een nieuwe betonnen platenstruc-
tuur met verschilllende veerconstructies. Links 
van mij, twee kakigroene elektriciteitscabines en 
daarnaast een donkerbruin bakstenen gebouw. 
Er zit minder eenheid hier dan aan de overkant. 

4 aug 12:36 Het station Rechteroever is bedekt met een laag 
kiezelsteentjes.

4 aug 12:40 Het substation heeft twee cilindervormige buizen 
die op een vakwerkconstructie zijn gemonteerd 
en een hels lawaai maken. Het is voor het eerst 
dat elektriciteit zó hoorbaar is.

4 aug 12:41 De lantaarnpalen in deze straat buigen allemaal 
een beetje naar achter. Het is precies of ze liggen 
neer om te bruinen in de zon. Ergens vanboven is 
er al een topje bruin van jarenlange roestvlekken.

4 aug 12:42 Links van mij staan de lantaarnpalen recht, 

kaarsrecht op de grond, gebogen tot aan hun 
lamp maar volledig gebruind, geroest. Aan de 
onderzijde merk ik nog op dat ze eigenlijk rood 
en wit gestreept waren.

4 aug 14:39 Route 2. We takken van het substation af richting 
het koppelingsgebied. Voor mij zie ik twee paral-
elle lijnen van kabels en masten. In de verte de 
echte centrale van Rodehuize die zich eigenlijk 
aan de overkant van het kanaal bevindt.

4 aug 14:40 Twee buizen en de centrale van Rodehuize op 
de achtergrond pompen rook in de lucht. Dit zien 
we vanaf het park dat groen is en bestaat uit 
aangelegde paden die ons rond de hoogspan-
ningsmasten leiden.

4 aug 14:49 In de achtertuin van de Herryvillewijk staat op-
nieuw een hoogspanningsmast. Deze mast wordt 
overwoekerd door een boom die langs een poot 
naar boven klimt.

4 aug 14:54 Stortplaats voor afvalstoffen categorie 1. 
Monostort voor vliegas. Electrabel. Vergund 
tot 31 december 1996. Openingsuren niet van 
toepassing.

4 aug 14:59 Gevaar, hoogspanningskabel op 8m.
4 aug 15:07 Elektriciteit verdwijnt hier nooit uit het zicht. Als 

ik denk dat we even moeten wijken voor de 
hoogspanningsmasten door een hek, zie ik 10m 
verder alweer een straat. Verlichtingspalen met 
daaraan verbonden elektriciteitsleidingen.

4 aug 15:16 Ik hou mijn kabels goed vast met twee plastieken 
halve regenpijpen tegen mijn betonnen karkas.  

Ik trek ze naar boven en verbind ik alle huizen 
aan elkaar. De verlichtingspaal, de lantaarnpaal, 
ik weet niet hoe ze mij vandaag noemen.

4 aug 15:20 We kunnen opnieuw bij het parcours van de mas-
ten. Links zie ik van mij twee soorten lantaarnpa-
len. Beide zijn ze wit. Maar het lijkt wel een mama 
en een kind. De ene is ongeveer 4 meter, de 
andere twaalf meter. Op het ene pad gaan we te 
voet, op het andere pad gaan we met de auto.

4 aug 15:21 Ik zie een mast die ik voordien nog niet zag. 
Hij heeft niet 6 armen, maar 4. Twee bredere 
onderaan, twee smallere bovenaan. De twee 
smallere onderaan dragen echter geen kabels, 
waarschijnlijk voor stabiliteit.

4 aug 15:26 De funderingen van deze mast zijn niet driehoe-
kig, niet trapeziumvormig, wél cirkelvormig en 
wanen zich als een cilinder door de ondergrond.

4 aug 16:03. Na heel wat omwegen naderen we de centrale 
van Rodehuize. Hoewel deze aan de andere 
kant van de centrale gepositioneerd is, lijkt deze 
aan onze zijde te staan. We zien een kluwen van 
masten aan de overkant van het kanaal, maar 
ook aan deze zijde. Ik zie ook voor het eerst een 
rode met witte mast. Die hebben we voordien 
nog niet gezien. Ook een mast in de verte die 
zich als een driehoek positioneert op een vak-
werkpilaar. Alles door elkaar.
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op een dag liet de pyloon zijn wauwe-
lende kabels neer tussen de huizen. 
een man stapte naar buiten en 
greep de zwarte touwen stevig vast. 
wanneer de kabels zich even later 
weer aanspanden, steeg hij mee op. 
dagenlang hing de man boven het 
dorp te waaien. 
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5 aug 10:57 Dag 3 route 3. De hoogspanningsleiding volgen 
lijkt niet zo makkelijk als verwacht. We moeten 
ons langs de Burggravenlaan begeven om ze 
te kunnen bereiken. We ontmoeten iemand die 
ons verteld dat we beter langs de andere kant, in 
tegenovergestelde richting lopen.

5 aug 10:58 Het weggetje aan de linkerkant van de gracht 
van de Burggravenlaan heeft opnieuw andere 
lantaarnpalen. Het is een lange groene staaf met 
een lamp die eruit ziet als een soepkommetje 
maar in plaats van soep of ontbijtgranen komt 
hier s nachts licht tevoorschijn.

5 aug 11:18 Om de eerste hoogspanningsmast te bereiken 
van onze route van vandaag moeten we de R4 
over. Net op dit kruispunt staat een lantaarnpaal 
hoger dan de rest. 

5 aug 11:21 Achter de geluidsmuur van de R4 wanen we ons 
voor het eerst in een woonwijk van Evergem.

5 aug 11:21 Wat mij opvalt is dat hier alweer andere verlic-
(2)  tingspalen te zien zijn in de wijk. Ze lijken hier 

al heel lang te staan. Het is opnieuw een zware 
betonnen cilindervormige pilaar die wat smaller 
uitloopt naar boven en daarop een gepositio-
neerd, eerst op een soort fijnere stok. De lamp 
lijkt heel beknopt. Geen gebogen arm meer zoals 
ik op de baan hiernaast wel zie.

5 aug 11.21 De baan hiernaast heeft opmerkelijk genoeg een
(3) combinatie van oude en nieuwe verlichtingspa-

len. Allebei wit, allebei met een gebogen arm, 
maar met een andere koplamp.

5 aug 11.23 De grootste boom van de wijk staat in het mid-
den, de mast. De hoogspanningsmast.

5 aug 11.24 Vanaf Elslo slaan we rechts in lopen we op een 
pad met lang uitgestrekte bomen. Ze hebben 
geen bolvormige kruin, maar een soort langwer-
pige kruin. Tussen de kruinen staat de hoog-
spanningsmast van deze wijk. Ze is echt een 
kenteken en positioneert zich tussen de huizen.

5 aug 11.27 In de Mispelaarstraat 2 moeten de bewoners hun 
tuin betreden onder de mast door. Zij hebben 
letterlijk de hoogste ijzeren boom van de wijk in 
hun achtertuin.

5 aug 11.29 Onder het broekstuk van de mast en tussen 
de vier poten heeft iemand zelf een soort klein 
paviljoentje neergepoot. Op het paviljoentje staat 
een tekening in graffiti waarop staat polaroid, vier 
sterren. Maar het is mij onduidelijk.

5 aug 11.30 Het kleine paviljoentje onder de mast is een soort 
geprefabriceerd half plastieken paviljoentje. Het 
heeft de naam 91 ELS. De toegangsregistratie is 
verplicht.

5 aug 11.31 Trotse witgepleisterde nieuwbouwwoningen po-
sitioneren zich naast de mast. Er is geen vuiltje 
aan de lucht, alleen de hoogspanningskabels 
overtrekken zich naast hun tuin.

5 aug 11.37 Een wijk is eigenlijk steeds een wirwar van stra-
ten waarbij je bij je eerste bezoek nooit hoogte 
van krijgt. Dit in contrast tot de hoogspannings-
leidingen die zich dwars door deze wirwar wanen 
en blijvend 1 lijn volgen door het landschap.

5 aug 11.40 En alweer merk ik andere lantaarnpalen op. Hoe 
uniform de hoogspanningsleidingen blijven zo di-
vers de lantaarnpalen zijn. Ze registeren de wijk 
waarin deze wijk gebouwd is. Is het nu een jaren 
‘70 of een jaren ‘90 paal? Dat blijkt onduidelijk.  
In elk geval, er bestaan er heel veel.

5 aug 11.41 Deze paal heeft een lichtbeige kleur en heeft 
vanboven niet echt een bol. Maar precies een 
opeenstapeling van twee borden of een diep 
soepbord waar het licht later zal uitkomen.

5 aug 12.09 We volgen de lijn van de hoogspanning terug 
achter de R4, komende van Evergem richting 
Langerbrugge. De tweede mast staat midden in 
een veld, met daarachter een bos die blijkbaar 
ooit een afvalberg was.

5 aug 12.10 Ook van hieruit is de schouw van de voormalige 
centrale zichtbaar. Een ijkpunt in elk landschap 
waar we ook wandelen en waar we ook onze 
route volgen. Telkens komt terug. Ze is als een 
pilaar in het landschap. Hoog, bijna zo hoog 
als de hoogspanningsmasten en heel duidelijk 
aanwezig.

5 aug 12.10 In de verte zie ik meer en meer masten opdoe-
(2)  men. Ik zie ook kabels, maar hoe verder ik kijk, 

hoe lichter de kabels worden. De masten worden 
echter donkerder en kleiner en vormen een heel 
afgetekend beeld. 

5 aug 12.12 Achter deze mast staan opnieuw verschillende 
elektriciteitskasten gepositioneerd. Telkens op-
nieuw worden alle infrastructuren omheind door 
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we wandelen langs het substation. we voelen nog 
geen elektriciteit. we zijn vier verkenners en we 
staren naar de grijze sculpturen die we eigenlijk 
niet begrijpen. als we dicht genoeg bij het hekken 
staan, dan horen we het statische geritsel van de 
ongrijpbare geladen deeltjes die hier kleiner wor-
den gemaakt. de velden rondom zijn groen, diep-
groen en blauwig door die regen die net gevallen 
is. we zoeken naar iets maar weten nog niet precies 
wat. we gaan op onze buiken liggen om dichterbij te 
komen, harder te luisteren, mee te geleiden. 
de drie seconden voor je iemand kust, wanneer 
de lucht tussen twee paar lippen zo opgebold en 
gespannen staat, dat hopen we hier te vinden. 

dezelfde groene netomheining met daarboven 
drie lijnen van beveiligingsdraad. Want als er 
draad ligt, mag je deze ook niet aanraken.

5 aug 12.14 Heel veel masten die we tot nu toe zagen, staan 
neergeplant als een boom tussen alle andere bo-
men in het landschap. Ze vallen echter meer op, 
maar eigenlijk ook niet. In een landschap als dit, 
zijn gewone bomen meer te waarnemen dan een 
ijzeren boom. Een ijzeren boom verdwijnt steeds 
opnieuw in het landschap, tot we hem vergeten.

5 aug 12.31 We wanen ons door een veld en klimmen de 
heuvel naarboven van wat vroeger een afvalberg 
was.Een oase van rust met op de achtergrond 
toch zware industriegeluiden. Hier kunnen we 
bijna volledig het pad van de hoogspanning 
volgen.

5 aug 12.32 De poten van de nieuwe mast zijn niet meer 
zichtbaar. De natuur heeft het hier overgenomen 
en klimt tussen zijn poten naarboven en laat het 
broekstuk achter tussen het groen.

5 aug 12.39 Het lijkt wel een volledig privé natuurgebied 
waar we plots in beland zijn. Een natuurgebied 
doorwaad van hoogspanning en zijn kabels.  
Ze hangen naar beneden en ze gaan van de 
heuvel af. In de verte zien we alweer een nieuwe 
route uitstrekken die we straks nog moeten 
bewandelen.

5 aug 12.41 Het is een hete dag en de spanning strekt zich 
boven ons uit. Soms opgespannen soms meer 
gebogen.

5 aug 12.41 De volgende mast wordt nog meer overwoekerd 
(2)  door omliggende natuur. Zijn poten zijn volledig 

behaard door groen, misschien wel tot tien meter 
hoogte.

5 aug 12.43 Een koe graast net naast het fundament van de 
poot. Hij vindt er wat lekkers, wat groen, mis-
schien ook wat spanning in zijn leven.

5 aug 12.44 De koe nestelt zich neer aan de voet van een 
hoogspanningsmast. Hij zoekt er schaduw op 
maar blinkt ook een beetje in de schaduw van de 
zon.
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6 aug 10.53 Een moestuin aan de voet van de mast.
6 aug 10.54 Onder de ijzeren boom groeien nieuwe kerstbo-

men, klaar voor de winter.
6 aug 10.55 Elia, de ijzeren boomkwekerij.
6 aug 11.25 Gesprek met boer Erik
Erik: 36 jaar dit jaar, ik zou liefst in ulder schoenen 

staan. Dat is geen garantie op beter, als ik heel 
veel geluk heb zou ik dat nog kunnen, maar, 
versta je het? ‘k ben tevreden in mijn leven ze, 
je moet content zijn met hetgeen dat je krijgt en 
hetgeen dat je kunt doen, maar natuurlijk,  
het schuift op. En in feite, ik mag nog niet klagen,  
ik ben juist over de vijftig, en als ik een beetje 
geluk heb, krijg ik nog een jaar of dertig, veertig.

Ulrike: Om te boeren?
Erik: Ja.
Sander: En is dat je enige veld of heb je er nog?
Erik: Euh, in Wondelgem heb ik nog een stuk dat kleiner 

is, ook gras, en dan heb ik nog een heel klein 
perceel, euh, hoeveel vierkante meters zou dat zijn? 
Vierhonderdvijftig vierkante meters die ik momenteel 
nog beplante zeg maar met teelt, hetzij gras of maïs. 
Maar ja, we gaan er komend jaar, tegen '22 zouden 
ze daar mee bezig moeten zijn, moderniseren, 
bewerken. Dus ze zijn al bezig met de R4, hier, en 
er komt dan een tunnel net over het water hier. Als 
je nu terugkeert en je rijdt de brug over, net over het 
water, gaan ze onder de grond en dan komen ze, 
goh, waar komen ze boven. Euh, achter de route, 
achter deze brug gaan ze ginder bovensteken.
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en dan de bomen. het lange gras.  
de sneeuwende bladeren. de vogels, 
de mieren, de eenden. de kroost.  
ze strijken je lichaam uit over het 
landschap, glad en zachtjes. je zweet 
verdampt. en ook je woelende  
gedachten.

Ulrike: Is dat de nieuwe ring?
Erik: Euh, ja. Waar dat de Kennedy baan en hier, die 

baan, zijn ze volledig aan het aanpakken he.
Louise: Mag ik terwijl een foto nemen?
Erik: Van mij? ‘K peis niet dat je daarmee veel prijzen 

gaat winnen ze, maar euh. Maar dus ik wil maar 
zeggen, dan ben ik dat stukje dan ook kwijt he. 
Het is een uit de hand gelopen hobby in princi-
pe. Mijn vader was heel zijn leven landbouwer 
geweest, en euh, hij is nu drie jaar gestorven 
zeker. En euh, hij was op een leeftijd gekomen 
dat hij op pensioen ging gaan, vijfenzestig jaar. 
En dan bleven er hier en daar zo nog stukken 
liggen. Gow, ‘k zeg ‘k zal ik dat doen, ik wil dat 
toch doen van jongs af. Ik ben dat dan beginnen 
overnemen met het gedacht van vijf jaar, tien 
jaar, da’s wel leuk. Ik kweek mijn eigen vlees,  
elk jaar doe ik zelf eentje dood. En ja het is een 
beetje, ja, uit de hand is dat eigenlijk niet gelo-
pen, maar het zal nu denk ik vierendertig jaar zijn 
dat ik hobbyboer ben. Het materiaal was ook blij-
ven staan, de tractor heb ik moeten vernieuwen, 
de zij was volledig versleten. Het ziet er oké, het 
ziet er niet echt een moderne affaire uit, maar hij 
is ja, toch de mijne, dat geeft een speciale band, 
hij is ook dichtbij de vijftig jaar is hij. En dat doet 
zijn werk, ik moet niet veel doen, kijk, een stuk 
water, en als ik mijn beesten moet versteken of zo. 
Die die daar loopt, met die hou ik rekening, 28 
augustus moet ze kalven. Ja da’s goed he.  

En de zoon binnen, die is hooi aan het eten. 
Allez, ik bedoel, ’t is geestig he.

Ulrike: En nog ergens een stalleke dan ook?
Erik: Ginder, over de dinge, over de baan, daar in de 

winter, daar slapen ze. Ze komen naar huis om te 
slapen, allez in de winterperiode natuurlijk.  
Maar nu in de zomerperiode, hier en in de 
andere weide dat ik heb af en toe eens versteken 
en ze een beetje bijvoederen he. Want ja, we 
zitten weer in een periode, het is zo slecht niet 
als vorig jaar en het jaar ervoor, maar het is ook 
weer niet schitterend geweest, niettegenstaande, 
een boer klaagt altijd he, maar euh, in principe 
met de oppervlakte dat ze hier hebben en er 
lopen hier maar drie beestjes op, zou ik in feite 
weelde moeten hebben. Maar je ziet het ook, ja, 
je kent er misschien niet vree veel van, maar het 
is hier geen weelde he. Ik heb het gezien, ik kom 
niet toe met een pak he. Ik steek ze elke dag een 
pakske hooi op, en ik ga hun water verversen.  
Ze kunnen wel, allez, ze hebben geen armoede 
he, maar weelde is anders he. Weet je wat het 
is, ik heb enorm veel geluk dat het hier in een 
verloren hoek ligt, of ik was het al duust keer 
kwijt. Moest het in Evergem zijn he, ze zetten er 
bomen op en het was bos. In gans dat perceel 
ligt er een klein stuk die nog gebruikt werd door 
mijn grootvader. Dus het systeem was vroe-
ger zo, de staat onteigende de gronden, was 
dat nu landbouwer, of arbeider of gelijk wat, 

die onteigenden de gronden. En als ze ze niet 
volledig moesten gebruiken, of ze hadden die 
onteigening al doorgestoken maar ze hadden 
ze nog niet nodig, dan mocht die eigenaar het 
onderhouden. Vruchtgebruik heette dat. Maar 
als je dan landbouwer bent en je zet je teelt in 
april, maart, zaai je en het komt op in juni. En die 
mannen zeggen, nu moeten we het hebben, dan 
kon die landbouwer ook niet zeggen, nu moet ik 
zoveel hebben, want je bent mijn teelt om zeep 
aan het helpen. Nee, je was betaald, je mocht 
het onderhouden, maar je had er wettelijk geen 
enkel toezeggenschap op. Zo ging dat. In feite is 
deze weide nog een overblijfsel van die wet van 
in die jaren. Dus ja, er zit hier een deeltje eigen-
dom in, van ons geweest, het ligt hier, dus ik on-
derhoud het verder. Tuurlijk, moesten ze morgen 
zeggen, kijk dit is nog grondgebied stad Gent, 
maar mochten ze zeggen, ja kijk, gaan we daar 
bomen op zetten of een zoutsilo of gelijk wat. 
Ja, dan moet ik gewoon met mijn remorque mijn 
beesten er af en zeggen: ‘Ja jongens, bedankt 
voor alle jaren dat ik het mocht gebruiken.’ Dat is 
het systeem, maar je weet dat he. Het is daarom 
dat ook die drieëndertig, vierendertig jaren dat ik 
het al doe. Het is mij een beetje gezind he. Want 
als je pech hebt, ben je binnen de kortste kerel 
gans uw boel kwijt. Daarmee he.

Ulrike: Maar dus die banen worden aangepakt en dat 
heeft invloed op jouw weide?

Erik: En zeker ginder he. Hier niet he, hier wordt dat 
praktisch geen…

Ulrike: In Wondelgem?
Erik: Ja in Wondelgem. Hier gaat dat niet direct euh, 

het zit er een beetje buiten, enerzijds zit het 
aan de andere kant van de Ringvaart. Maar het 
land dat daar ligt, dat ik nog gebruik, ja dat is 
sowieso, dat is ook hetzelfde verhaal. Het is 
eigendom geweest, het is onteigend. Ik gebruik 
het nu dertig jaar. Maar vanaf dat ze aan die 
weg, die tunnel gaan beginnen, ze gaan de 
banen verbreden, ze gaan fietspaden verleggen, 
dan heb ik het aan mijn rekker. Ik weet dat nu 
al, dat is zeker. Dat zal misschien nog, goh, we 
zijn nu 20-21, dat zal misschien nog volgend jaar 
een keer... en dan is het gedaan. Maar goed 
ja, als je weet dat je dat kunt tegenkomen, dan 
moet je niet staan janken als je het tegenkomt he. 
Nee, dat moet je in feite, een pintje drinken en 
een beetje feesten en zeggen: ‘We hebben het 
al die jaren gedaan.’ Ja het is toch zo? Je moet 
gewoon tevreden zijn. 

Ulrike: Dat is een vrij goeie ingesteldheid.
Erik: Ja maar ja, het is, als je weet waar je naartoe 

gaat, hebben we al veel schone jaren gehad, 
hebben we er al veel opgegeten. Ja daar kunnen 
ze ook niet bij he, de dag van vandaag, dat je 
beesten kweekt om op te eten he. ‘Meneer wat 
doe jij dan daarmee?’. ‘k zegge dan, opeten. 
(kijkt op gsm) Owla mijn zoon, hij zegt dat hij 

bloed gaat geven, ik mag mee. Zelf doe ik dat 
niet ze, maar als hij gaat, ga ik mee. Al is het 
maar voor die trappisten achteraf. (We lachen)

Ulrike: Allez, goed.
Erik: Kijk ja, ’t is te hopen dat het iets wordt met ulder 

hoogspanningen he. (We lachen)
Erik: Ik heb er niet direct zo mijn geloof in, maar pas 

op, ik ben niet van nature uit van mensen af te 
breken. Ik wil dat wel zien, het zou nog eens 
kunnen meevallen. Ik heb toch mijn twijfels, ik ga 
eerlijk zijn. Maar je kunt nooit weten he. In prin-
cipe, als je het jullie ziet doen, door het prikkel-
draad kruipen, mogen jullie van mij, als je door 
wat tingels gaat kun je hier in feite door ze. Als ik 
met mijn hond te voet kom van thuis, dan pak ik 
altijd de spoorwegbedding. Dus ik start over het 
water, daar stap ik op de spoorweg, en dan loop 
ik de spoorweg af. Als ik mijn beesten wil komen 
bekijken of het water controleren, dan moet ik 
ook eens door een tingel. Dat jeukt een beetje 
maar dat gaat wel weg. Da’s goed voor het reu-
matisme. Van mij mogen jullie doorsteken maar 
in principe is er, ja jullie zien het ook. Hier loopt 
de route boven, daar loopt de route, daarachter 
zitten dan die zoutsilo’s en heb je de Ringvaart. 
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