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Tekst: Corné van Kempen

Sinds mijn kennismaking met het ecologisch 
hovenierswerk zijn stapelmuren het helemaal 
voor mij. Ze doen me denken aan gestapelde 
muren in Zuid-Europa, vervaardigd van 
mooie natuurlijke materialen uit de lokale 
omgeving, met zorg opgestapeld en boorde-
vol leven. Hoeveel hagedissen heb ik niet zien 
wegglippen in die muren?

Ik verheugde me er al een poos op 

dat binnen ‘Elyseum’ het onder-

werp ‘stapelmuren en groene da-

ken’ op de agenda stond. Voor mij 

persoonlijk kwam deze lesdag over 

stapelmuren als geroepen omdat ik 

er als hovenier drie in de planning 

had staan in de maand april. Ik ging  

meteen de volgende dag in Diepen-

veen aan de slag bij een project van 

Anneke Rodenburg (Groen Atelier 

en student van de eerste lichting 

van Elyseum). 

Loek Gorris, met zijn bedrijf Eco-

care in Zutphen, timmert al jaren 

aan de weg met zijn kunstige sta-

pelmuren. Mede door die stapel-

muren heeft hij ook verschillende 

prijzen gewonnen. Vorig jaar nog 

won hij met een tuin de prijs van 

Duurzaamste Tuin van Nederland 

2012. Zijn werk blijft overigens niet 

beperkt tot Zutphen en omgeving. 

Hij heeft bijvoorbeeld ook een tuin 

met stapelmuur aangelegd in Le-

lystad en in 2012 een in Duitsland. 

Loek Gorris is dan ook een prima 

begeleider voor een studiedag over 

stapelmuren.

Op de fiets locaties langs
Op 10 april gingen we na het vaste 

ochtendprogramma van de oplei-

ding op pad. Dit programma be-

stond uit een belevingsoefening, 

een boekbespreking, een voordracht 

van een gebiedswandeling en een 

theoretische introductie op het 

thema van de dag, in dit geval een 

verhaal over groene daken door me-

destudent Sikko Hoekstra. Met zo’n 

15 aspirant ecologisch hoveniers 

en docent Marcel Rekers, fietsten 

we langs verschillende projecten in 

en om Zutphen. De tuinen op de 

route geven een mooi beeld van de 

stijl van Loek Gorris en in zekere 

zin ook van de ontwikkeling die hij 

hierin heeft doorgemaakt. Stapel-

muren en vijvers hebben in iedere 

tuin een prominente plek. 

In Eefde bezoeken we een tuin die 

in 2012 is aangelegd met twee vij-

vers en twee stapelmuren. De sta-

pelmuren zijn kunstobjecten op 

zich, hoog opgestapeld tegen beton-

nen damwanden die op de erfgrens 

met de tuinen van de buren ge-

plaatst zijn. De stapelmuren zitten 

vol wilde muurplanten en hebben 

veel mooie details. De materialen 

komen voor het overgrote deel uit 

de oude tuin; veel betonnen tegels 

en klinkertjes. Voor je gevoel ligt el-

ke steen op de juiste plek. Een mooi 

detail in het werk is de afwatering 

van het dak naar de vijver, via dak-

pannen over de stapelmuur.  

In de showtuinen Klein-Dennen-

bosch in Eefde zien we werk van 

Loek van zo’n 12 jaar oud. Klein 

Dennenbosch is een plek waar 

meerdere hoveniers uit de regio hun 

kunsten vertonen maar het werk 

van Loek springt er uit in origina-

liteit en natuurlijkheid. Op de be-

perkte ruimte van de showtuinen 

laat Loek al zijn favoriete elementen 

van een tuin terugkomen: stapel-

muren, een vijver, een pergola en 

een hut met grasdak. De stapel-

muur is speels door het verdiepte 

looppad dat er doorheen loopt en de 

grappige elementen die er in aan-

De Kunst van het stapelen

Over ʻStapelmuren en Groene Dakenʼ in Zutphen, 
een dag Elyseum (opleiding voor ecologisch hovenier).

Showtuin Klein Dennenoord, Eefde 

(foto: Loek Gorris)
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gebracht zijn. De stapelmuren laten 

ook goed de tand des tijds zien, de 

muren zijn volop begroeid en de 

stenen zijn mooi bemost. 

ʻStapelgekʼ
Dat Loek en zijn partner Herminne 

Lentink ‘stapelgek’ zijn blijkt wel uit 

het project dat zij afgelopen winter 

onder handen hadden. In het bui-

tengebied van Harfsen, 10 kilome-

ter ten noordoosten van Zutphen, 

ontwierpen zij een tuin met een 

enorme stapelmuur. Deze tuin van 

ruim één hectare groot wacht nog 

op de nieuwbouw van het woon-

huis, maar er is al wel een boom-

gaard met bloemenweide aangelegd 

en een grote zwemvijver. Langs één 

kant, tegen een grote aarden wal, is 

een indrukwekkende stapelmuur 

gebouwd met een lengte van wel 40 

meter. De muur is gebouwd met het 

puin van de boerderij die hier vroe-

ger stond en verdeelt zich over 3 

niveau’s met daar tussen een circuit 

van schelpenpaden. De plantdicht-

heid in deze stapelmuur is minder 

groot dan in de andere (kleinere) 

tuinen, maar de muur biedt volop 

gelegenheid voor natuurlijke ont-

wikkeling. Het stapelmateriaal van 

veelal baksteen is bovendien ook 

al heel erg mooi van zichzelf. Het 

geheel doet mij een beetje denken 

aan een oude ruïne. Iedereen in de 

groep is het erover eens dat dit de 

mooiste muur van de dag is. 

Op de terugweg gaan we nog even 

langs bij een tuin in Zutphen waar 

het werk op het punt staat van be-

ginnen. Het ontwerp voor deze tuin 

laat ook weer stapelmuren en een 

vijver zien en op het dak van een 

Particuliere tuin, 

Eefde, met detail 

afwatering

(Foto: Loek Gorris)

Stapelmuur XL in Harfsen 

(foto: Machteld Klees)
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grote uitbouw achter het huis komt 

een groen dak. De stapelmuren in 

dit ontwerp zijn functioneler dan in 

de andere tuinen die we gezien heb-

ben; ze gaan de  afscheiding vormen 

tussen het verhoogde terras en de 

lager gelegen tuin.

Tot slot
Tijdens de afsluitende evaluatie 

staan we nog even stil bij het idee 

achter de stapelmuren en de eco-

logische waarde ervan. Wie is er 

in Nederland begonnen met het 

maken van stapelmuren van  oude 

stoeptegels en bakstenen? Deze laat-

ste vraag blijft voorlopig nog even 

onbeantwoord, maar ook deze les-

dag is weer een boeiende en leerza-

me dag geweest. Het was bovendien 

een dag die aanzet om zelf te gaan 

stapelen...

De maand april is inmiddels ver-

streken en ik ben zelf ook weer drie 

stapelmuren wijzer. Waar ik in het 

begin doorheen moest was de on-

zekerheid bij het stapelen. Als be-

ginnend ‘stapelaar’  ben je heel erg 

op zoek naar het juiste beeld. Welk 

materiaal gebruik ik? Welke steen 

leg ik waar? Wat voor planten zet ik 

ertussen? Vind ik het zelf wel mooi? 

Is dit ook wat de opdrachtgever ver-

wacht? De twijfel maakt je onzeker 

over het eindresultaat. Loek vertelde 

iets dergelijks over zijn begintijd, 

ook hij vroeg zich af of de mensen 

zijn werk wel mooi zouden vinden. 

Zie nu: hij heeft in zijn eigen stijl 

doorgewerkt met als resultaat aan-

sprekende, bijzondere tuinen.

Stapelmuren horen wat mij betreft 

bij een ecologische tuin en ik weet 

ook dat ik me er verder in wil ont-

wikkelen. De twijfels zet ik aan de 

kant. Wie weet wat voor tuinen 

daaruit voort gaan komen. 

De behoefte aan ontwerpers en 

hoveniers die natuurvriendelijk 

tuinieren nastreven groeit in Neder-

land. Daarom is de opleiding Elyse-

um, die straks aan de 5e lichting be-

gint, opgezet. Deze opleiding richt 

zich op beheerders van traditioneel 

en ecologisch groen, heemtuinen 

en ecologisch hoveniers. In de twee 

jaar van de opleiding worden veel 

onderwerpen behandeld met sterke 

aandacht voor natuurvriendelijke 

aanleg en beheer. Het unieke van 

deze opleiding is dat de lesdagen op 

locatie gehouden worden. Telkens 

op een inspirerende plek, passend 

bij het onderwerp. Hierdoor krijgen 

deelnemers een schat aan praktijk-

voorbeelden te zien. 

Onderwerpen zijn ondermeer: aan-

leg en onderhoud van specifi eke 

biotopen; vereisten voor fl ora en 

fauna; het maken van stapelmuren, 

vlechtheggen, en werken met snoei-

hout; kennis van wilde planten; 

zintuiglijke waarneming van geur, 

kleur, harmonie, landschappelijke 

samenhang.  

Van de cursisten wordt verwacht 

dat zij de opgedane kennis toepas-

sen door opdrachten uit te voeren 

in een van de drie door henzelf ge-

kozen terreinen in hun eigen om-

geving. Terreinen op drie schaal-

niveaus: tuin, heemtuin, natuur 

(-ontwikkelingsgebied). Bij elkaar 

een intensief, uitgebreid en vooral 

interessant programma. Deze unie-

ke opleiding op locatie is tot stand 

gekomen in samenwerking met Ter-

raNext en wordt gegeven op MBO+ 

niveau.

Op 5 oktober 2013 is er een voor-

lichtingsmiddag voor de 5e oplei-

ding gepland in Wilhelminaoord. 

Aanmelden kan bij Heilien Tonc-

kens (heilien@hetnet.nl) of Ma-

rianne van Lier/Willy Leufgen, 

info@stichtingoase.nl

Meer informatie op de website 

www.stichtingoase.nl, hier is on-

dermeer een fl yer met uitgebreide 

informatie te downloaden.

Meer over de opleiding


