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Hoe een klein tuintje groot kan zij 

Jan Doevendans 

Toen SUitenbedrijf SSZ een jaar of acht gel eden als "Natuurbureau" 
vanstart ging was al snel duidelijk dathet inpassen van ecologische 
onderwerpen in het dagelijkse leven ondermeer zijn beslag kon krij
gen door het op een andere manier benaderen van de (kleinere) 
stadstul nen.
 

Omdat we inmiddels al wisten dat
 
rnuurveqetatie op kades , muren
 
en boerderij- en kerkhofdammen
 
vaak verdween door gebrek aan in

zlcht en ervaring met een ecologi

sche aanpak besloten we experi

menten te starten met gevulde,
 
nieuwe muren die ingeplant konden
 
worden.
 
We hebben het geweten!
 
De gedachte was weliswaar simpel,
 
maar de uitvoering geen sinecure.
 
Na veel gedoe en gezoek zijn we er
 
echter uitgekomen, en het positieve
 
resultaat is daarmee des te bevre

digender.
 

Het binnenplaatsje achter onze
 
winkel is ongeveer 4 x 8 meter . De
 
zuidelijke en westelijke begrenzing
 
bestond indertijd uit vervallen, hou

ten schuttingen . Het plaatsje bood
 
(en biedt) ook nog plaats aan een
 
klein schuurtje.
 
Behalve een afscheiding van "Ie

vende muren" wilden we ook een
 

overwinteringsplaats voor vleermui

zen realiseren.
 
De uitgedachte oplossing kwam er
 
in de vorrn van spouwmuren, ge

metseld uit "pastorale" steen met
 
tras-cement. Door de muur onderin
 
breder te maken ontstond de ruimte
 
voor de vleermuizen. De vulllno
 
bleek het grootste probleem. Zwar

te grond is niet toe te passen om

dat deze snel verzuurd en later niet
 
vervangen kan worden.
 
Een ander probleem is de bewate

ring. Het beste is als de muren zelf
 
vocht op kunnen trekken uit het
 
grondwater. De muren moeten
 
daarom gauw 70 cm diep ingegra

ven en terdege gefundeerd worden.
 
Om ruimte te besparen en gevari

eerd te kunnen werken bedachten
 
we zuiltjes gekoppeld aan een half

steensmuurtje.
 
Door "los" en met geregelde "plant

gaten" te werken kwamen we tot
 
een definitief ontwerp dat in elk op

zicht aan de verwachtingen vol-


De 'Ievende muur' met zuittjes toto: Jan Doevendans 
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Buitenbedrijf 
BBZ ( " Be w u s t 

I Buitcn Zijn") is 
I een Natuurbureau 
I dat zich gespecia- , 

lise erd heeft in 
natuur in de directe woon
omgcving. Beh alve op ri a 
tuurtuinen r icht h e t klein
schalig bedrijf in Groningen 
zich ondermeer op ccologis ch e 
ondenvijsproje cten, de b e-Ische r m in g va n 'zw a lu we n , 

I vlinders , vleermuizen c. d. en 
he t antwikkclen van ecologi

I sche bchecrsvis ies, 
IHet bedrijf he eft inmiddels oak f 

een naam opgebouwd in d e . 
gifvrije bestrijding va n over
lastsitua ties m et wespcn, rat
ten, muizen en houtwormen. 
De bij het bedrijf behorende ! 
winkel levert vr ijwel alles wat ~ 
op natuurstud icgeb ied ver- I 
krijgbaar is . 
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deed . Vrijwel geen enkele 
(muur)plant is doodgegaan , de 
meeste planten hebben zich inmid
dels uitgezaaid over de gehele 
muur. 
Door de koppen van de spouwmuur 
en de zuiltjes open te houden werd 
nag meer plantruimte verkregen. 
Het voordeel van beplantingen in 
muren is dat deze het gehele jaar 
een groen aanzien geven en gevrij
waard zijn van graverij en poeperij 
van katten en honden. 
Door het gevarieerde aanzien ont
staat het gehele jaar een boeiend 
beeld. De muren zijn bovendien 
functioneel als erfafscheidingen. 
De vrijkomende grond voor de fun
dering van de muren is niet afge 
voerd maar op de gehandhaafde 
betonplaten in het tuintje gestort . 
Hierbij ontstonden heuvelachtige 
qradlenten met de vrijkomende 
klei-, leem- en vulgrond. 
Door in de bultjes twee speciekui
pen als vijvertjes te plaatsen was 
de variatie compleet. 
Aan de rand bleef als vanzelf een 
strook over die als composthoopje 
kon dienen. 
De helft van de binnenplaats bleef 
vrij om er te zitten , de was op te 
hangen , voor de wintervoedering 
en andere kleine klusjes die zich in 
binnenplaatsen afspelen. 
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waar jaarlijks Groenlingen, Putters ,
 
twee bijenvolken , metselbijen , be

hangersbijen , zweefvliegen , vlin

ders en zoveel kleurrijke planten
 
een plaatsje veroverd hebben?
 

'Levende muren' hebben we inmid

dels op diverse plaatsen gereali

seerd.
 
Bejaardenhuizen, kinderdagverbl ij

ven en ziekenhuizen zijn er dol op.
 
Het is even een investering, maar
 
het resultaat is er dan oak naar.
 

Ons voorbeeldprojekt is voor klan 

ten gratis te bezichtigen. Meestal
 
schenken we er een kop koffie bij.
 

U bent er welkom! [I 
De tuin achter de winkel van BBZ in Groningen foto: WHly Leufgen 
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initUidif:jfifefTIer .' en .d(ijVe&g~ jIn dit kleine tuintje zijn inmiddels Vanuit onze werk- en winkelruimte 
·ktacht vanhetbovenfemYemdemeer dan 100 plantesoorten ge kijken we er dagelijks op en oak 
riatUurbUreau a8ndeyerloogde .vestigd , zijn meer dan 200 soorten klanten vinden het een lust voor het 

•Grachtstraat12al14, 9717 GG . dieren vastgesteld en zijn vele, vele oog. 
· Gtoriingen, tel. 050-145027.prettiqe tuinuurtjes doorqebracht. Kent u andere kleine stadstuintjes 
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* "Milieu en Natuur"
 
Op vier woensdagavonden in april wordt in 'Zan Alom',
 
Natuur- en Milieucentrum van de Vereniging "De Ruige
 
Hof" een cursus gegeven met als onderwerp "Milieu en
 
Natuur". Data: 7 + 14 + 21 + 28 april, 19.30-22 uur.
 
Aanslutend wordt LS.m. de deelnemers een excursie
 
georganiseerd. De kosten bedragen f 20,- p.p. (excl.
 
excursie). De cursus wordt gegeven door Norbert Dae

men en u kunt zich overcac opgeven bij: 'Zan Alom',
 
Abcouderstraatweg 77, Amsterdam Z.O., tel. 02946
5021 (behalve op dinsdag) . .
 

* "Bloembiologie"
 
De Werkgroep Bijentuin Schilde (B.) organiseert
 
deze cursus. De bijeenkomsten vinden plaats in de
 
oranjerie van de Schildehof . De kostprijs bedraagt
 
150 fr voor de volgende cursus :
 
- ma. 19 april, 20.00 uur: dia-voordracht over solitair
 
levende bijen door Pieter van Breugel uit Veghel (NL),
 
- ma. 26 april, 20.00 uur : dia-voordracht over bestui

vingstechnieken door Louis Van de Meuner uit Bon

heiden,
 
- zoo 23 mei , 10.30 uur : praktische les in de Bijentuin
 
door leden van de Werkgroep.
 
Inlichtingen: Andre Maes, Beukenlaan 54, 2970
 
Schilde , 03-354.00.45 .
 

* "Inheemse Tuin"
 
Studiedagen op zaterdag 3 en zaterdag 24 april, 9.00

16.30 uur over de aanleg van een inheemse tuin of
 
wilde plantentuin . De deelnemers zullen tijdens beide
 
dagen oak tuinen bezoeken. De cursus wordt gegeven
 
door Willem Iven en kost f 140,- incl. ecologische lunch
 
en cursusmateriaal.
 
Aanmelden bij De Kleine Aarde, Het Klaverblad 1,
 
5283 TV Boxtel, 04116-84921 .
 

* "Natuur in de achtertuin"
 
Dinsdagavond 31 augustus organiseert de Vrienden

kring van De Heimanshof in Hoofddorp de theorie

avond in het kader van deze cursus. Het tweede ge

deelte van de cursus vormt dan een excursie naar een
 
natuurrijke tuin in de orngeving van Hoofddorp. Kosten :
 
leden f 12,50 niet-Ieden: f 17,50.
 

* "Kiemcursus"
 
In oktober/november organiseert De Heimanshofde

ze basiscursus over planten, dieren en kringlopen . Drie
 
dinsdagavonden staan op het programma, iedere keer
 
gevolgd door een excursie op de eerstvolgende zater

dagochtend. Voorbeide cursussen geldt: speelsheid en
 
eigen initiatief staan voorop. Kosten: f 32,50 (niet-Ieden:
 
f 37,50). Bel voor exaete data, meer informatie en aan

melding: Joke de Bruijn, 023-355296.
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'De Heimanshot stelt het cursusmateriaal graag aan ge- - ....
 
motiveerden gratis in bruikleen ter beschikking. Wei zeit J'
 

in Hootddorp gaan halen Lv.m. instructies, nadere at
\ spraken e.d. Into: Joke de Bruijn , 023-355296. .
 .... . 
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