
Puinmuur en -heuvel
 
in Heemtuin Presikhaaf 
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Hoe zal die 71 m lange, loodrechte muur van puin in een gazen kooi er over enkele 
jaren uitzien? F OIO: Ruu d Bokhove 

De laatste tijd lees ik heel veel arti 
kelen over het metselen en bet stape
len van muren in allerlei tijdschrif
ten, o.a, ook in ons lijfblad Oase. 
Wat is de inspiratiebron van dit al
les? Is het een nieuwe tuinvorm? 
Een goede manier om je steenafval 
te verwerken? Of gaat het aIleen om 
de vorrn, dus om een stenen kunst
werk? 

Onze vakanties in het buitenland, waar 
vee I stenige milieus zijn , hebben ons 

wellieht ook op ideeen gebraeht. lets 

typisch Nederlands zou kunnen zijn: 

het is lekker goedkoop en er is viij ge
makkelijk aan te komen. Maar helaas 
de prijs stijgt snel , veel puin wordt ver
werkt in de wegenbouw, vooraJ bet fijn 

gemalen puin wordt gebruikt als on

derlaag voor onze asfaltwegen. 

Het schuchter begin van een net inge
plante steenbreekvaren 

F OlD: Ru ud Bokhove 

De Presikhaafse puinmuur 
Ook Heemtuin Presikhaaf in de gelijk

namige wijk in Amhem heeft haar 

puinmuur, ja wel, maar liefst 71 meter 

lang, 2 meter boog en 1 meter dik . Het 

geheel is gevat in een gazen kooi, de 

Ji gging is noord-zuid en de puinmuur 
wordt onderbroken door een rode beu 
kenhaag van ongeveer 35 meter. 

Deze muur dient als afseheiding tussen 
de PABO ARNHEM en de heemtuin, 

maar vooral om bet 'parkeerblik' uit 
het zicht te houden . Deze muur is ont

staan orndat onze buren ongeveer 200 
m' nodig hadden voor dit 'parkeer

blik'. Uiteraard moet deze muur be
groeid raken, maar welke soorten ko

men hiervoor in aanmerking? Ik heb 
het G4-mengsel van Cruydt-hoeck ge

bruikt, een meng sel voor droge sehraJe 
grond. Voor de wat nattere plekken le

ken me varens gesehikt. Die heb ik 
besteld bij de Heliant in Appel scha. 
Voor je zo'n muur inzaait of beplant 

moet je uiteraard goed kijken naar de 
'ecologische situatle. Maar wat moet 
je je preeie s daaronder voorstellen? 
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Waar moetje allemaal op letten? 
Bijvoorbeeld op de zonnestand, dit is 
voor de voehthuishouding van groot 
belang. Ook het type steen dat in de 
kooi zit is van groat belang. Metsel
steen, kalkzandsteen en niet te verge
ten mergelsteen nemen veel water op 
en blijven vrij lang vochtig. De grijze 
straattegels, straatklinkers, aile typen 
betontegels daarentegen nemen slecht 
vocht op. Dat is niet zo gek, ze moeten 
immers snel droog zijn voor de veilig
heid op straat, 

De puinmuur op Presikhaaf bestaat 
voor 80 % uit zachte steen oftewel 
rnetselsteen, zodat muurbegroeiing een 
grote kans maakt. Zeker ook belangrijk 
is het aandacht te besteden aan de met
selspeeie, die in ons geval overwegend 
kalkrijk is, dit is voor een heleboel 
planten van essentieel belang. 
Ook moetj e weten waar de meeste re
gen op de rnuur valt. 
De hellingshoek is van groot belang. 
Hoe steiler de wand, hoe droger de 
muur. Hoe vlakker, hoe natter. 
De muur op de Heemtuin Presikhaaf 
heeft een hoek van 90°en wordt aileen 
bij de eerste meter goed nat. Om het 
water dat op de muur valt beter vast te 
houden heb ik oktober 1999 wat klei 
en humus bovenop de muur gegooid. 
In dezelfde periode heb ik de muur in
gezaaid met kruiden. De varens heb ik 
geplant in april 2000. Het zaadmeng

sel heb ik ingebrachtmet klei en natte 
leemballen en deze door een gazen 
construtie gedrukt. Zo heb ik ook de 
varens geplant. Nu maar afwachten! 
Misschien overbodig, maar hiernaast 
toch nog een Iijstje met plantennamen. 
Deze soonen uit het G4-mengsel ma
ken naar rnijn inzicht de meeste kans 
om zich te vestigen op de muur van 
Heemtuin Presikhaaf. Behalve dit 
mengsel heb ik ook nog war andere 
kruiden ingebracht. Ook die worden 
venneld. 

Puinheuvel 
Naast de puinrnuur is er ook nog een 
puinheuvel, en wei als onderdeel van 
de insectentuin van her Centrum voor 
Natuur en Milieu Educatie, die ook 
onder mijn beheer vall. Deze heuvel 
heeft een oppervlakte van ongeveer 10 
m'. De noordzijde gaat steil omhoog, 
met een hoek van 90°, tot 1.50 meter. 
Vanaf hier loopt de puinbult naar be
neden met hellingshoeken van 60°en 
30° in de riehting van het zuiden, tot 
een hoogte van 25 em. 
De steensoort bestaat hoofdzakelijk uit 
rnetselsteen met hier en daarstraatte
gels, oude dakpannen, straatklinkers, 
en oude rioolpijpen. 
Het bijzondere van dit geheel is dar de 
rnetselsteen van een oude boerderij uit 
de buurt is en deze stenen zijn uit 
1880.Ze waren nog met mergelspecie 

Puinheuvel in de insectentuin Foto: Ruud Bokhove 
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INGEZAAIDE KRUIDEN 

INGEPLANTE VARENS 

Beerndkroon -Knauiiaarvensis 

Muurvaren -Aspienium ruta -muraria 

Blaassilene-Silenevulgaris 

Schubvaren -Ceterach offtcinarum 

Duifkruid -Scabiosacolumbaria 

Steenbreekvaren -AspleniumI richomanes 

Grasklokje -Campanularotundifotia 

Tongvaren. Asplemum scolopendrium 

Geelwalstro- Galium verum 

Gewone eikvaren -Polypodium vulgare 

Knolsteenbreek-Saxfragagranuiaiu 

Ruige leeuwentand -Leontodonhispidus 

Ruige weegbree- Plan tagomedia 

Steenanjer-Dianthusdeuoides 

Wede -lsous rinclOria 

Weidehavikskru id - Hierociumcaespitosum 

Muizenoor -Hieraciumpiloselia 

Wildemarjolein-Origanum vulgare 

Wouw . Resedaluteola 

Wildereseda -Resedalutea 

L1zerhard-verbenaoffdnalis 

Zwartetoorts - Verbas cUln nigrum 

Mottekruid . VerbasCllm blauaria 

Koningskaars - VerbasCllm thapsus 

Siange kruid - Echium vll igare 

Muurpeper . Sedumacre 

Wit vetkruid -Sedum album 

Tripmadam -Sedum rejlexum 

Muurbloern . Erysimumcheiri 

Muurleeuwenbekje -Cymbalariamuralis 

gemetseld, dus erg kalkrijk.
 
Hier heb ik hetzelfde zaadmengsel toe

gepast als bij de puinmuur van de
 
Heemtuin Presikhaaf.
 
Aan de noordzijde heb ik niets inge

bracht, dat rnoet maar vanzelf komen.
 
De puinheuvel is overigens maar een
 
klein gedeelte van de insectentuin die
 
sinds dit voorjaar gereed is.
 
Niewsgierig geworden? Kom dan
 
maar gauw kijkenl
 

Ruud Bokhove is beheerder van 
Heenuuin Presikhaaf. 
Ruitenberglaan 4, 6826 CC Arnhem 
026-3642233 
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