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Luc Strornnn 

Toen ik begin opril voor een bezoek Don Stich
ting Dose op Texelwos, 109 ik vonuil de bus 
rond sommige weilonden merkwoordige, von 
ploggen gebouwde muurljes. Ze deden me 
Don de slenen muurljes in lerlond denken, 
op Texel worden ze 'Iuunwollen' genoemd. 
Als heemluinder 109 ik meleen moqeliikhe
den voor lets dergelijks in mijn noluurluin 
de Heebrig nobij Vools .Thuisgekomen dorht 
ik Don de slenen muurties, die ik ooil zelf 
bouwde en woorvon ik nog steeds erg veel 
plezier heb. 

Het is alweer ruim 25 jaar geleden 

dat ik voor het eerst op de Heebrig 

kw arn en da ar een grote, ongeregel

de hoop puin zag liggen, die volgens 

zeggen afkomstig was van een oud 

schooltje. 

Erg goed van de heebrig-pioniers 

om d at puin in te pikken, maar wat 

nu ? Ik besloot de berg wat meer in 

vorm te brengen door de stenen van 
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de top te gebruiken om rondom een 

muurtje te bouwen, 

Het werd een muurtje van los gesta

pelde stenen van all erlei vorrnen en 

maten met veellabyrintachtige ho

len en gaten voor de gesignaleerde 

hagedissen. De heuvel is ongeveer 6 

m lang, 4 m breed en 2 m hoog en 

bestaat niet aileen uit stenen maar 

ook uit zand, grind en kalksteen. 

In korte tijd ontwikkelde ' de droge 

heuvel' zoaIs het nieuwe biotoop 

werd genoemd zich tot een verras

singspakket met veel bijzondere 

planten . Niemand wist waar ze 

vandaan kwarnen, maar er bloeiden 

onder andere veld salie, wede, pijl

scheefkelk en bo slathyru s. Ook de 

levendbarende hagedissen maakten 

dankbaar gebru ik van ooze puin

heuvel. Het wa s en is het soorte n 

rijkste biotoop van onze natuur

tuin, hoewel enige van de oorspron

kelijke soort en zijn verdwenen . 

Ook de hagedissen zien we bijna 
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niet rnee r, erg jammer en eigenlijk 

onverklaarbaar. Het beheer be staat 

gratendeel s uit het in de herfst 

maaien van de top en de muurtjes 

met een sik kel, daarbij wordt ook 

wat met en tussen de stenen ge

rommeld om nieuwe vestiging van 

eenjarigen te bevorderen. Een nieu

wigheid is, dat ik random een soort 

grachtje heb gegraven, waardoor het 

muurtje wat hoger lijkt. 

Eersle muurlje 
Naast de droge heuvellag een kle ine 

hoop zand en stenen . Aangemoe

di gd het succes van de heuvelleek 

het me leuk met dit restpuin een 

muurtje te bouwen al s afsluiting 

van het kleine akkertje naast de 

droge heuvel . Dat muurtje lOU 

boogvormig worden met de holle 
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Een muurtje met zonnige bovenzijde en 

beschaduwde voet geeft veel variati e op een 

klein oppervlak, Rechts steeenbre ekvaren 

met muurleeuwebek, (Londotuin, foto's: 

Machteld Klees) 

kant na ar het zuiden en de bolle 

kant naar het noorden. Het scha du 

weffect wordt nog versterkt door

dat het muurtje met zijn rug naar 

de bosrand staat. Voor dit muu rt je 

gebruikte ik niet aileen de stenen 

maar ook het zand van de kleine 

hoop en wat leem van het a kker

tje. Het fundament bestaat uit los, 

klein puin, ongeveer 1 m breed en 

3 m lang. De top is ongeveer 50 ern 

breed en hier is wat meer zand en 

leem aan de oppervlakte om in te 

kunnen planten. Belangrijk is het 

om bij het bouwen goed op te letten 

dat de stenen naar binnen toe hel

len. Regenwater wordt dan naar het 

binnenste van de muur geleid , de 

stenen 'vallen ' naar binnen en heb

ben minder de neiging uit de muur 

te vallen. Ook de grand tussen de 

stenen blijft zo beter zitten. Als het 

geheel klaar is geeft dat een bijzon

der tevreden gevoel. Beplant heb 

ik het muurtje met muurleeuwen

bekj e, witte vetrnuur, tripmad am, 

bo saardbei, vijfvingerkruid, stengel

omvattend havikskruid, rnarjolein, 

steenbreekvaren, Sempervivum 

en rechte ganzerik. Er zijn nog een 

paar zeldzame Sedums geplant, 

maar die hebben het niet lang vol

gehouden. Ook de ruige anjer is na 

een paar seizoenen verdwenen . Er is 

een duidelijk verschil tussen de zon

en de schaduwkant. De laatste is 

helemaal begroeid met bosaardbei, 

een niet erg voo r de hand liggende 

muurplant. 

Tweede muurlje 
Een paar jaar geleden waren we uit

gekeken op onze oude terrastegels, 

gewone stoeptegels, waarin ik wei 

mooi bouwmateriaal zag voor nog 

een muurtje.- Na diverse keren heen 

en weer rijden en slepen met de 

kruiwagen kon het bouwen begin

nen. Dit muurtje is ook boogvormig 

maar tegengesteld aa n het eerste: 

bolle kant naar het zuiden, holle 

kant naar het noorden en het heeft 

geen schaduweffect van de bosrand. 

Bij het bouwen heb ik nog meer 

zand en leem verwerkt en ook een 

grate zak kalkpoeder (20 kg voor 

3 euro in het tuincentrum). Van 

de top heb ik een soort plantenbak 

gemaakt om meer plaats voor plan

ten te hebben. Hier staan o.a. brede 

erepr ijs, oranje havikskruid, sierl ijk 

vetrnuur en hemelsleutel. Tijm, zon

neroo sje en steenanjer hebben he

laas ni et lang standgehouden. Aan 

de schaduwkant do en ruig klokje, 

gevlekte dovenetel en kruipend ze 

negroen het goed . De zwa rte toorts 

kiest z'n eigen groeiplekken, 

Tens lolle 
Aileen al het bouwen van de muur

tjes gaf mij heel veel voldoening. 

Het heeft iet s fundamenteels, ste 

nen te stapelen . En dan het volgen 

van de ontwikkelingen op zo kleine 

schaa l is heel verrassend en leidt 

tot fraaie, natuurlijke ordeningen, 

die je zelf niet kunt bedenken, laat 

sta an maken. Daar komt bij dat het 

onderhoud minimaal is. 

No g even terug naar de plaggen

muurtjes van Texel. [e kon in apr il 

al zien dat er later in het jaar inte

ressante begroeiingen op zouden 

verschijnen. De grand daar leek mij 

niet bijster vruchtbaar en je vr aagt 

je af, waa rom de boeren hun kost -' 

bare humus opstapelen tot muur

tjes. Aa n de andere kant kri jg je op 

te rijke plaggen aileen ruigte . Daar

om denk ik dat er in heemtuinen op 

relatief sch rale grond verrassende 

plaggenmuurtjes zijn te maken . 
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