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Achtergronden 
Heemtuin Muntendam, gelegen in 
Oost-Groningen, is in 1982 aangelegd 
in het kader van een werkloosheidspro
ject, Een gro te groep werklozen en 
vrijwilligers hebb en destijds de handen 
uit de mouwen gestoken om een heem
tuin van ruim drie hectare Ie creeren. 
Sinds de oprichting is het gebied van 
de heerntuin nog aanzienlijk uitge

breid: in 1989 bijvoor beeld is er voor 
een natuurontwikkelingsgebied nog 
eens 3,5 hectare bijgekomen. In dit ge
biedje is de voedselrij ke bovenlaag 
verwijderd en zijn hoogteverschillen 
aangebracht voor de aanleg van een 
vijver en heu vel s. Er ge ldt voor dit ge
bied een beheer van 'niets doen': ko rt
om de natuur bepaalt welke soorren 
waar en in welke hoeveelheden komen 
te staan. Van een kaal zandlandschap 
heeft het zicb ondertussen ontwikkeld 
101 een prachtig stukje natuur, waar 
men in hel voorjaar kan genieten van 
de orc hi deeen langs de waterkan t. Zeer 
uniek is tevens de aanwezigheid van 
een aantal zeldzame plantesoorten 
zoals ronde zonnedauw, moeraswolfs
klauw en Lobelia inflata. 
Het bebeer van de tuin wordt uitge
voerd door een ecologisch tuinbeheer
del', vrijw illigers en mensen die wer
ken in het kader van het Jeugd Werk 
Garantieplan en de Banenpoolregelin g. 
Momenteel zijn er bij de heemtuin in 
Muntendam weer grote ontwikkelin
gen gaande: de heerntuin wo rdt name
lijk 'omgetoverd' 101 een Natuur- en 
Milieueducatie Centrum voor de streek 
Oost-Groningen. 
Eigenlijk beeft de tuin al vanaf het be
gin een educa tieve functie vervuld , 
door groepen volwassenen en kinderen 
rond Ie leiden, cursussen voor onder
wijzers Ie organiseren en educatieve 
paden uit Ie zeuen. Met de komst van 
twee educatieve rnedewerkers begin 
dit jaar, zullen er vanuit bet centrum, 
naasl aC livileilen op de luin zelf, ook 
aClivileilen voor scholen en volwas

senen op andere plaatsen in Oost-Gro
ningen georganiseerd worden. 
Hel areaal van de heerntuin is voor de 
bouw van een nieuw werk- en bezoe
kerscentru m wederom mel drie hectare 
uitgebreid. Gelukkig maar, want het 
huidige onderkomen is namelijk een Ie 
kleine keel, die lekt en rammelt aan 
aile kanten, 

Ecologische nieuwbouw 
Er wordt niet zomaar een gebouw neer
gezet! Het centrum wordt zoveel 
mogelijk volgens de principes van het 
ecologisch bouwen opgezet. Bij het 
ecologisch bouwen gaat bel erom dus
danig Ie werken da t zowel bouw als 
bewoning mindel' energie kosten en dat 
er mindel' schadelijk afval on tstaat. 
Het initi atief voo r de nieuwbouw is ge
nomen door Stichting Mobiel, de sticb
ling die voor enkele Oostgroningse ge
meenten projecten voor JWG-ers en 
banenpoolers opzet. De bouw van het 
centrum wordt dan ook uitgevoerd 
door een team van JWG-ers, banen
poolers en hun begeleiders. 

In het vervolg van dit artikel gaan we 
eens kijken welke 'ecologiscbe bouw
snufjes' in het nieuwe centrum worden 
toegepast. 

Architectuur 
Hel gebouw is zo energiezuinig moge
lijk ontworpen; aan de zonnige zuidzij 
de treffen we veel glas aan, zoda t het 
zon licht optimaal benut wordt . De 
wanden aan de noord- en westzij de 
zullen de meeste kou en regen opvan
gen en hebben daarom zo weinig 
mogelijk ramen. Als je kijkt naar bel 
plattegrondje, zie je dat er in het ge
bouw ruimte is voor een receptie/win
kellje, een koffiehoek, een keuken, 
W.c. 's en een grote multifunctionele 
ruimte. In deze laatstgenoernde ruimte 
lOilen groepen onlvangen worden en 
kunnen tentoonslellingen, lezingen en 
dergelijke worden georganiseerd. 

Plattegr ond van het nieuwe cent ru m 

De vorm van het gebouw zal, na een 
toekomstige uitbreiding mel lwee vleu
gels, lijken op een 'bij' , Het winkeltje 
en de koffiehoek zijn de ogen van de 
'bij ' en de vleugels worden bij de multi
functionele ruimte aangebouwd. Hope
lijk zal er in de . toekomst geld en 
mankracht zijn om de 'bij' com plee t Ie 
maken. 

Bouwmaterialen 
Wie momenteel een bezoekje aan de 
nieuwbouw brengt, zal eerst mel grote 
ogen naar de muren van het gebouw 
staren; deze zijn van stro en leem ge
maakt. Stro-leemmuren vormen een 
goede isolatie en zorgen ook voor een 
goede vochtbalans binnensbuis. Bo
vendie n is het bouwen ervan een leuke 
aangelegenbeid (zie fo to) , Een houten 
frame is de basis. Daar omheen wordt 
een bekisting gemaakt waarin stro, ge
mengd mel leem en water, laag voor 
laag opgebracbt en aangestampt wordt. 
De buiterunuren zijn al 'klaargestampt ' 
en mornenteel zie je daarom muren met 
veel stro. Als het gebouw klaar is zie je 
het stro niet meer, want het s tro-leem 
wordt gestucadoord met Ieem. 
De fundamenten van het gebouw zijn 
gernaakt van gebruik te bakstenen, 
Hiervoor heeft de bouwploeg eigen
handig meegewerkt aan de sloop van 
een oude boerderij en daar de stenen 
van schoongebikt. Op het 'ecologisch 
verlanglijstjesrond ook nog net ge
bruik van lweedebands hOUl, maar op 
korte lermijn was er geen goede parlij 
van dal hOUl te vinden. Er wordl nu 
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voor de span ten gebruikgemaakt van 
Scandinaviscb vurenbout. Het dakhout 
en de kozijnen zullen gemaakt worden 
van respectievelijk inlands larixbout en 
inlands grenen . Beide boutsoorten ko
men uit de Acbterboek. Een groot 
voordeel van bet gebruik van inlands 
bout is bet beperkte energiegebruik dat 
gaat zitten in de transportkosten. Als je 
bout uit bijvoorbeeld Canada haalt, zal 
dat duizenden kilometers vervoerd 
moeten worden! 
Het gebouw zal met name een uniek 
uiterlijk krijgen door het groendak. 
Momenteelliggen naast de nieuwb ouw 
uitgerolde kokosmatten waarop ver
scbiilende soorten vetplanten, zoals Se
dum acre, zijn uitgezaaid en gepoot. 
Als de plantjes voldoende zijn ge
groeid, kunnen de matten bet dak op. 
In de toekomst zal op bet dak ook 
geexperimenteerd worden met ver
scbiilende beemplanten uit eigen tuin. 

Energie en warm water 
In bet centrum zal een scala aan mi
lieuvriendelijke snufjes voor energie
en warm-watervoorziening toegepast 
worden. Een windmolen zal , naar ver
wacbting, voor de electriciteit gaan 
zorgen. Verwarming van de vertrekken 
zal gebeuren met vloer- en wandver
warming. In de vloeren en in verschil-

Het aanstampen van het stro-leem 
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lende wanden zullen buizen liggen 
waardo or warm water zal stromen. Dit 
water zal worden verwarmd met be
hulp van zonneco llectoren en een 

De reeds voltooide achterkant 

broeiboop. Deze broeib oop wordt ge
rnaakt van boutsnippers en kan water 
opwarmen tot een temperaruur van on
geveer 60° e. 

Afvalwater 
Op de allereerste pIaats zal er zo min 
mogelijk kostbaar leidingwater ge
bruikt gaan worden. Twee van de drie 
W.C.'s worden gespoeld met regenwa
ter! Dat scheelt vele duizend en liters 
leidingwater per jaar, als je weet dat 
voor elke W.e.-spoeling wei 6-8 liter 
water nodig is. De derde W.e. zal een 
composttoilet worden ; hierbij wordt 
belemaal geen water gebruikt. De uit
werpselen verdwijnen in een speciale 
compostbak waarin bet in fasen ver
teerd wordt. Het a.fvalwater dat wei 
ontstaat, zal eerst in een septic-tank ko
men. De zwaardere delen zullen be
zinken en het water stroomt over naar 
een vijver met riet en biezen, waar het 
op een naruurlijke manier wordt gezui
verd. Zo'n vijver, een helofytenfilter 
genoemd, wordt al op enkele plaatsen 
in Nederland op grotere scbaal voor dit 
doel gebruikt. 

Inrichting en omgeving 
Op dit moment is een stagiaire bezig 
met bet maken van een inricbtingsplan. 
De inricbting zal zoveel mogelijk bij 
de filosofie van het gebouw passen: er 
zal zoveel mogelijk gebruikgemaakt 
worden van natuurlijke en hergebruikte 
materialen . 
Er wordt ook al bard gewerkt aan de 
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inricbting van de omgeving van bet 
centrum. Er zal naast het gebouw een 
grote kruidentuin in de vorm van een 
insekt worden aangelegd, die ook goed 
toegankelijk zal zijn voor rolstoelen. 
Verder zijn er plannen voor waterpar
tijen (om bet gebouw been loopt een 
gra te gracht), een plukw eide, een 
'kleine beestjestuin' en nog veel meer. 

Kortom: Heemtuin Muntenda.m staat 
op zijn kop ; bet bruist van de verande
ringen en ideeen, Nu maar bopen dat er 
genoeg geld bij elkaar geschraapt kan 
worden . Gelukkig zijn er al wei een 
aantal sponsors gevonden. 
In ieder geval staan alle mede werkers 
en vrijw illigers te popelen om bet ge
bouw in gebruik te nemen. Maar... we 
moe ten nog even geduld bebben . Het 
gebouw is waarscbijnlijk in de tweede 
helft van 1995 pas klaar. 
Kom tegen die tijd, of binnenkort, ze
ker een keer langs, want zowel de 
beemtuin als bet nieuwe centrum zul
len u verrasse n! 0 

Enit Scholtens is educaiief nude
werkster bi] Heemiuin Muniendam. 
Voor meer informatie over eeolo
giseh bouwen kunt u haar bellen: 
05987-30504. 

Het bezoekadre s van de heemtuin 
is: Nieuweweg 125, Muntendam 
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