
Over mortels voor muren in heemtuinen 

Ger Londo 

Toen het vorlqe nummer van 
Oase met daann onder meer het 
stukje over muren in mijn brie
venbus viel , was ik toevallig be
zig met het bijeengaren van wat 
gegevens over oude en modeme 
mortels met betrekking tot de toe
passing in heemtuinen en bij het 
natuurbeheer. Het leek mij goed 
om daarover in dit nummer het 
een en ander mee te delen. 

Voor metselwerk wordt gewoonlijk 
een volumedeel bindmiddel op drie 
deten scherp zand ats vulmiddel ge
bruikt (zie links in de tabel) . Ais 
bindmiddel hebben we de keus tus
sen portlandcement en gebluste 

I tabel 1 afnemende hardheid en duurzaamheid 

toenemende kans op muurbegroeilng • 

4 

Links staan drie mortals vermeld die algemeen in de bouw toegepast worden . 
Speciaal voor muren t.b.v. muurbegroeiingen komen de rnortels in net rechter
deel van de tabel in aanmerking. Om de verschillende rnortels beter met eikaar 
te kunnen vergelijken is de som van elke kolorn 12 voiurnedeten . Er zij nog meer 
combinaties mogelijk. 

kalk . De cementmortel geeft duur
zamer metselwerk dan de kalkmor
tel ; de laatste is minder hard, ver
weert spoediger en is daarom voor 
ons doel meer geschikt. Ook een 
mengsel van beide (zg. basterdmor
tel) wordt gebruikt. 
Voor minder stevig en sneller ver
werend metselwerk kunnen we zo
wei de verhouding tussen bindmid
del en vulmiddel veranderen (tot 
ongeveer 1:5) als de samenstelling 
van het vulmiddel. 
Bij dit laatste kan zand gedeeltelijk 
worden vervangen door leem. Maar 
leem maakt het metselwerk zachter 
waardoor er bet ere kansen voor 
muurplanten zijn. We sluiten hierbij 
aan bij rnortels die in vroeger eeu
wen gebruikt werden en die resul
teerden in traaie muurbegroeiingen. 
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Onder andere werd net mengsel 
toegepast dat in het vorige nummer 
van Oase vermeld stond van kalk, 
zand en leem in de verhouding 
2:4:3 waaraan dikwijls fijngehakt 
stro werd toegevoegd voor een 
grotere veerkracht en luchtigheid. 
Het lijkt mij dat de door het stro 
veroorzaakte ponen en organische 
stof een gunstige invloed hebben 
op de ontwikkeling van de plante
groei. In tabel 1, waarin ik mijn be
vindingen min of moor heb samen
gevat is een overzicht gegeven van 
enige mogelijke mortels . Daarbij 
varieert de verhouding bindmiddel
vulmiddel van 1:3 tot 1:5 en is 
rechts zand gedeeltelijk door leem 
vervangen. In de tabel staat geen 
tras (vermalen tufsteen) vermeld 
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cat vaak aan mortels wordt toege
voegd. Daar het metselwerk hier
door harder en minder doortatend 
wordt voor water en dus minder 
yacht kan opnemen , is de toepas
sing van tras in muren van heem
tuinen minder geschikt en af te ra
den . Aileen in het geval van kade
muren of op plaatsen waar muren 
extra stevig moeten zijn , b.v. op 
hoeken kan tras door de mortel 
worden gemengd (ook kunnen we 
in plaats van tras wat portland ge
bruiken). 
Uit de tabel blijkt dat een gunstige 
mortal voor muurbegroeiingen on
gunstig is voor de duurzaamheid 
van net bouwwerk en omgekeerd. 
Bovendien is het zo cat een nieuw 
gemetselde muur niet direkt aan 
aile muurplanten een goede groei
plaats biedt orndat de verse kalk
specie sterk basisch is (pH vaak 8
9) , te bas iscn voor een aantat 
muurplanten waaronder de Muur
bloem. Veel soorten verschijnen 
pas wanneer de specie verweerd 
en minder basisch is geworden. 
En dat is een praces van vele ja
ren ; uit onderzoek blijkt dat de 
mooist ontwikkelde muurbegroei
ingen voorkomen op muren die 
minstens 100 jaar oud zijn! 
Een goede methode die veel snel
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ler resuttaat geeft en die ik zeit met 
succes heb toegepast is de vel
gende: metsel de muur grotendeels 
met portlandcement zodat een ste
vig geheel ontstaat, maar taat vol
doende voegen en gaten open. 
Ook kunnen direkt na het metselen 
nag gaten in de natte mortel ge
maakt worden (als deze al hard ge
worden is moeten we daarvoor een 
boor gebruiken). Deze openingen 
worden als de specie droog en 
hard is, opgevuld met grond . 
Daarbij kunnen we dan variatie 
aanbrengen door naast kalkarrne 
leem ook een mengsel van leem en 
kalk (gewone, geen gebluste!) toe 
te passen. Ook klei en humeuze 
tuingrond kunnen gebru ikt worden. 
Zandgrond is voor dit doel minder 
geschikt dan leem ot klei orndat het 
sne ller wegspoelt door de regen 
en het bovendien minder goed 
vacht vasthoudt. omoat het hier om 

geringe hoeveelheden grond gaat
 
kunnen we ook van voedselri jke
 
grond gebruik maken .
 
Verder zijn er veel varlatles denk 

baar, b.v. om een deel van de muur
 
volgens de zojuist beschreven me

thode te maken en een ander deel
 
met een zachte kalkrnortel .
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Muurpeper 

Ook kan men denken aan de ma
nier die in de vorige Oase vermeld 
stond : eerst een stevige muur met 
selen ot desnoods een betonwand 
maken en daarv66r een muur met

selen met een zachte 'ouderwetse' 
mortel. 
In de literatuur (Handleiding voor 
de bescherming van bedreigde 
muurplanten, uitgave Ministerie van 
Landbouw en Visser ij, 1988) yond 
ik nag vermeld oat wei aanbevolen 
wordt om na het metselen de uitge
harde kalkmortel te behandelen 
met 1% tostorzuur om de pH te 
verlagen en aidus sneller een ge 
schikter milieu te verkrijgen voor 
muurbegroeiingen. Het is mij niet 
bekend ot deze methode inmiddels 
tot gunstig resultaat geleid heeft . 
Wellicht zijn er onder de Oase-Ie
zers mensen die hierover iets kun
nen meedelen. 
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Cursus voor (toekomstige) heemtuinbeheerders 

Het Agrarisch Opleidingscentrum Friesland in Leeuwarden organ iseert dit jaar weer de bekende TIFF-cur

sus voor mensen, die meer willen weten over de inrichting en het beheer van projeeten , waarin het inheemse
 
groen een centrale rol speelt. De cursus duurt twee jaar en wordt atgesloten met een erkend diploma 'Toepas

sing Inheemse Rora en Fauna'.
 
De cursus start in september a.s . en snelle aanmelding is i.v.m. de beschikbare plaatsen gewenst.
 
Cursusduur: 2 jaar met ieder 20 cursusmiddagen/avonden, aangevuld met enkele praktijkdagen/excur

sies. Totaal 180 lesuren.
 
Cursusplaats: Lagere Agrarische School (LAS) Leeuwarden, 058-890290.
 
Voor algemene informatie kunt u terecht bij : AOC-Friesland, Postbus 675, 8901 BL Leeuwarden
 

tel. 058-132044, cursuscocrdlnator P. v.d. Werff. 

Toepassing Inheemse Flora en Fauna (TIFF) 

curs us in hn ud doe lgroep ro el utin a seis c n cu rsu sueld 

• Aanlcg van plumcngc rnccn schappcn 
• Bchcc r van p larucngcmccnscbuppc n (v<: ,-,c l1 r" lill; . 

i1<: gral.ing CIC.) Meth odes: Lc Roy. Land weh r en 
S ipkcs. Londo c .a. 

• Pl.uucnkcn ni - . dctcrrnine rcn van plarucn cn 
plan tcn gcm ccn schappc n. Aan lcggcn van ccn 
herbarium . 

• Ecolouic : S :.lIl H'; IJS PC I. lcvcnsc iscn van oruunismcn 
in hun'- oll1 !l. ~vin ~ '

• I3 (){kmku l~de : detc rrn inc rcn en hcoordc lcn van 
grondsoo ri cn . w utcrnui shoud ing . ing, rijIK' ll van de 
men- in 0<: bodcm samcnsrell in a. 

• Fuunabc bccr en w arcrrn i l ieu. 
• Publ icksvoorficb ting. 

III hci twccd c jaar van de cursus gaut de curs ist 
bczig mCI ccn project waa rin hel gclccroc wordl 
l ocg~pasl. 

Oil pro j<:c l i, cc n bclangrijk onde ro<:c l van h~ 1 

cX:Jn1cn . 

1)<: cursu' i, hC'dodd 
voor men-e n d ie 
wcrk'I.:l:J l11 l i.in in de 
g rocn scci o r en u;'I;lrhi,i 
1<: rnakcn hcbbcn met 
de in richring en bchccr 
van projc cicn wauri n 
her inhccrnsc grocn cell 
bc l~IJ) ~riik c.; tuncric 
ve rv uld . 

De c urs is: d ie m 
mi nima.rl in hCI bcv.i t IC 
I.ij ll van hC I diplom a 
G rocnvoorv.icncr / 
vakbck wa arn hovcn icr 
of ccn vc rgc lijkbaa r 
diploma . 

.r ':!(Xl.OO incl . kolli<: 
maar cxcl . hO<:K <: 1l 

Diplum crin g 
A un hct cind van de 
cursus wordt cr cen 
cxurncn utgcn orncn 
waa rin kc nnix c n 
vaurdi ghcdc n worden 
e.C l o~ l SL 

Bij hCI met guns rig 
gcvolg afsluitcn van de 
c ursus wo rd t hC I 
landclijk erkend 
dipl oma "Tocpassing 
lnhee rnsc Flora en 
Fauna " uilgercikl. 
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