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Kleine tuinen, zo ongeveer de grootte van een 
gemiddelde stadstuin, bieden goede kansen 
om geschikte groeimilieus voor wilde planten 
te maken. Een van de mogelijkheden daartoe 
is het gebruik van steen. Hierbij denken we 
aan het maken van terrasachtige verhogin-
gen, stapelingen en muurachtige constructies 
en kleine bouwwerken, speciaal als groei-
milieus voor wilde planten. Veel wilde soorten 
doen het er namelijk goed op.
Het mooiste is als we kunnen beschikken over 
natuursteen. Soms hebben we het geluk daar-
van een oud partijtje op de kop te kunnen 
tikken tegen een voordelige prijs. Aankoop 
van nieuw materiaal gaat per gewicht en is 
dus kostbaar. In dit artikel willen we het heb-
ben over diverse oude en gebruikte stenen en 
stenige materialen.

Uitgangsmateriaal 
Allerlei stenenmateriaal kunnen we 

gebruiken, zoals trottoir- en terras-

tegels (30x30, 40x60 cm e.d.), flag-

stones -bijv. rode Weser zandsteen-, 

metselsteen –liefst zachte en hand-

vorm-, dakpannen –liefst oud-Hol-

landse- en dakleien, trottoirbanden 

van graniet of arduin, materialen 

van sportvelden zoals de toplaag 

van tennisbanen -panslag of gra-

vel-, onderbouw als eifellava (liefst 

ziftmaat 0-20 / 0-30 mm) en gebro-

ken bouwpuin. Geschikt materiaal 

is gebroken metselwerk, zeeschelpen 

of gebruikte zeekleischelpen, grind 

van paden of van platte daken van 

gebouwen, steenslag en mijnsteen 

van verkeersheuvels. Gebruik lie-

ver geen beton, dat is geen geschikt 

groeisubstraat. Tegels en flagstones 

breken we met behulp van de tegel-

snijder, hun gebroken kanten ogen 

‘natuurlijker’ en zijn mooier om in 

het zicht te verwerken.

Muurachtige stapelingen
Met de grote stukken kunnen we 

muurachtige constructies stapelen 

in allerlei vormen. Hierin kunnen 

we onze creativiteit volop kwijt. We 

proberen zoveel mogelijk diversi-

teit te bereiken als richels, nissen, 

verticaal staande, platte en hellende 

delen, enzovoorts. Vlakliggende 

stenen, pannen, leien, e.d. kunnen 

we afwaterend of inwaterend leggen, 

het wil zeggen zodanig dat het op-

vallende regenwater afloopt dan wel 

Stapelmuren 
bouwenTekst + foto s̓ (tenzij anders 

vermeld): Hein Koningen

Vrijstaand gestapeld muurtje van dakleien, 

als ‘specie’ is zeer zandige klei gebruikt. 

Onderin en in de linker kop zijn dakpan-

nen verwerkt. Het derde jaar na constructie 

begroeid met muurleeuwenbek, muur-

bloem, wit vetkruid.
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de stapeling in kan stromen. Het 

laatste is vooral bij koele, vochtige 

delen van belang.

De ruimten tussen de gestapelde 

stenen, enz. vullen we op met mi-

nerale grondsoorten als zandige 

klei, zand –puur of humusrijk–, 

zavel, fijn stenig materiaal, löss, 

mergel, enz. Hoe meer 0-fractie dit 

bevat hoe groter het waterbergend 

vermogen. Grover materiaal –frac-

ties groter dan 3 - 4 mm– kunnen 

we daartoe mengen met minerale 

grondsoorten.

Op minder draagkrachtige gronden 

–zoals veengronden– leggen we de 

muren en stapelingen op funderin-

gen van vlakliggende betonplaten, 

opsluitbanden, tegels van grotere 

afmetingen en dergelijke. Uiteraard 

situeren we deze diep genoeg zodat 

ze niet in zicht komen te liggen.

We verwerken de materialen zoda-

nig dat een esthetisch aantrekkelijk 

geheel ontstaat. Dit beeld zal later 

door de gedachte begroeiing verder 

versterkt worden. 

De constructies situeren we bij 

voorkeur op zonnige, geheel onbe-

schaduwde plekken, liefst zodanig 

dat de hoofd-lengterichting zoveel 

mogelijk oost-west komt te liggen, 

zodat op het noorden en op het zui-

den geëxponeerde delen ontstaan. 

De schaduwrijke, koele, vochtiger 

noordkanten en de zonnige, warme 

en droge(re) zuidkanten bieden di-

versiteit. Dit uitgangspunt houden 

we steeds voor ogen en proberen we 

zoveel mogelijk toe te passen.

Op boven geschetste wijze is het 

mogelijk, ook in relatief kleine 

tuinen, interessante en esthetisch 

aantrekkelijke bouwwerken te ma-

ken met aansprekende hoogtever-

schillen die bijzondere groeimilieus 

voor planten bieden. Dergelijke 

constructies zonder metselspecie 

hebben het voordeel dat ze ‘direct 

opneembaar’ zijn, zonder breek- en 

sloopwerk. Verander- en herstel-

werk is daardoor gemakkelijker uit 

te voeren.

Over het maken van stenen muren 

met behulp van metselspecie en 

over muurbegroeiingen hierop kun-

nen we informatie vinden in ‘Tuin 

Vol Wilde Planten’ van Ger Londo 

en Jan den Hengst, uitgave Terra / 

NM, 1993.

Muren zónder metselspecie noemen 

we stapel- of droge muren. 

Terrassen en verhoogde bedden
Met de genoemde materialen kun-

nen we ook meer vlakliggende, ‘om-

hoog gebrachte’ situaties van wat 

grotere oppervlakten maken. Die 

moeten we ons voorstellen als om-

hooggewerkte terrassen en groei-

bedden, zo van 50 cm en hoger. Ze 

zijn heel goed te combineren met 

muren en andersoortige steensta-

pelingen. Door hun andersoortige 

constructies bevatten ze een veel 

hoger percentage aan fijnere fracties 

en ‘grondsoorten’ en drogen daar-

door minder uit. In deze wat voed-

selrijkere en minder snel uitdro-

gende, maar wel zonnige en warme 

milieus willen veel inheemse wilde 

Wit vetkruid op vlakliggende oud-Hol-

landse dakpannen.

Links: Aanleg van verhoogd terras met 

muur van granieten trottoirbanden. De 

banden zijn gefundeerd op betonplaten en 

zodanig gestapeld dat voor plantengroei 

bestemde richels zijn ontstaan. Er achter 

gebroken bouwpuin, fractie 0-50, als sub-

straat voor plantengroei. 

Rechts: Verhoogd terras van linkerfoto van 

bovenaf gezien vijf jaar na aanleg: nu be-

groeid met echte gamander, wilde marjo-

lein, kattedoorn, zuurbes en egelantier.
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planten goed groeien. Hierop zijn 

dan ook bijzonder fraaie begroeiin-

gen tot stand te brengen, niet alleen 

esthetisch aantrekkelijk maar ook 

zeer geschikt voor vlinders en an-

dere insecten.

Plantengroei
Welke plantensoorten zijn geschikt 

om op onze bouwsels te kunnen 

groeien ? Dat hangt samen met de 

constructie. Hoe meer ‘fijn’ ma-

teriaal –als minerale grondsoor-

ten, kleine steenfracties, e.d.– deze 

bevat, hoe meer kans dat planten 

er een geschikte leefplek vinden. 

Voor het verkrijgen van bijzondere 

begroeiingen is het zaak ‘schrale’ 

situaties te maken. De combina-

tie voedselarm en droog / relatief 

droog werkt sterk beperkend voor 

veel soorten. Zuur doet dat even 

zo. Kalkrijk daarentegen werkt erg 

gunstig op de soortenrijkheid. Dus 

kalkrijk materiaal –zoals eifellava, 

gebroken bouwpuin van baksteen, 

schelpen of, nog mooier, mergel 

behoort dan ook tot onze favoriete 

materialen.

Vanzelfsprekend willen we graag 

begroeiing op ons bouwwerk zien. 

Niets doen en afwachten welke 

soorten zich langs natuurlijke weg, 

dus spontaan, vestigen leidt in de 

regel op korte(re) termijn niet tot 

gunstige resultaten. Pioniers en 

triviale soorten (de gebruikelijke 

‘onkruiden’) kunnen al na korte 

tijd verschijnen –al binnen een half 

tot twee jaar– maar interessante en 

aantrekkelijke soorten laten lang op 

zich wachten, daarvoor moet eerst 

‘meer natuur in ons bouwwerk ko-

men’. Het wil zeggen een zekere ver-

wering moet eerst haar werk doen 

en dat heeft lange tijd nodig.

Daarom kunnen we het beste soor-

ten die ons aanspreken planten of 

zaaien. Dat kan in kleine aantallen 

en hoeveelheden. Hebben zij zich 

eenmaal gevestigd dan zorgen ze 

zelf wel voor uitbreiding. We helpen 

de geplante soorten aan te slaan: 

op de zonplekken schermen we ze 

tegen uitdrogende zonbestraling 

–tot ze aangeslagen zijn, dan het 

schermmateriaal geleidelijk ver-

minderen- en zonodig wat gieten in 

droge tijden. Zaaien kan het best in 

augustus-oktober, dus vóór de win-

ter. Het ligt voor de hand dat we de 

één- en tweejarigen door zaaien en 

de andere door planten aanbrengen. 

Onderhoud
Het onderhoud van deze begroei-

ingen bestaat uit het wieden van 

ongewenste soorten als grassen en 

dergelijke, die het esthetische beeld 

sterk negatief kunnen beïnvloeden. 

Bovendien kunnen ze de gewenste 

soorten verdringen. Houtigen als 

vlinderstruik (Buddlleja davidii) 

verwijderen we zo jong mogelijk. 

Dan geeft het de minste schade en 

moeite. In herfst of vroege voorjaar 

knippen we zonodig afgestorven 

stengels en bladen weg.

In kleinschalige situaties waarover 

Detail van kop van dakleien muurtje. 

Duidelijk is de gevarieerde stapeling van de 

leien te zien.



14                        Oase herfst 2010 Oase herfst 2010                                                                                                                           15

Welke soorten zijn geschikt?
Voor muren en verwante stapelingen.

Eén- en tweejarigen: 
kandelaartje, paashaver, vroegeling, hongerbloempje, torenkruid, 
ruige anjer, slanke mantelanjer. Ook minder voor de hand liggen-
de soorten zoals grijskruid, gipskruid, gevlekt zonneroosje, deens 
lepelblad, dwerggras, hazepootje, rapunzelklokje, zandblauwtje, 
zandscheefkelk, zacht vetkruid.

Overblijvende of vaste soorten: 
bezemkruiskruid, blaasvaren, cipreswolfsmelk, gele en geel-witte 
helmbloem, hemelsleutel, hopklaver, karthuizer anjer, klein glas-
kruid, muurbloem, muurleeuwebek, muurpeper, steenbreekvaren, 
tongvaren, tripmadam, wit vetkruid, zachte naaldvaren.

Enkele ʻverwanteʼ soorten en bolgewassen: 
huislook (Sempervivum tectorum, S arachnoideum en S. calca-
reum), muuranjer (Dianthus caesius, syn. D. neapolitanus), rode 
spoorbloem.

we hier spreken kan een lange(re) 

droogteperiode begroeiingen geheel 

doen verdrogen of afsterven. Dit 

leidt tot het verdwijnen van plan-

tensoorten en tot een onaantrek-

kelijk beeld. Herstel vraagt dikwijls 

veel tijd. Daarom is het verstandig 

in droge tijden wat water te geven, 

het houdt begroeiingen en gewenste 

beelden in stand. Begroeiingen van 

verhoogde terrassen die niet gewied 

worden leiden op den duur tot een 

soort droog, schraal grasland.

Bij het ouder worden van de ste-

nige milieus en het toenemen van 

hun begroeiingen komt een ander 

belangrijk onderhoudsaspect naar 

voren. Het is de visuele ruimtelijke 

verhouding tussen stenenmateri-

aal en plantengroei. Muren kun-

nen op den duur geheel begroeid 

raken, dichtgroeien, waardoor ze 

niet meer te zien zijn. Hun estheti-

sche en ruimtelijke kwaliteit wordt 

minder en daarmee hun aantrek-

kelijkheid... Met andere woorden: er 

dient een zekere verhouding te zijn 

en te blijven tussen stenenmateriaal 

en plantengroei om een aantrek-

kelijk beeld op te leveren. Verandert 

dit sterk door teveel begroeiing dan 

is verwijderen van delen van de be-

groeiing gewenst. Het kan regelma-

tig nodig zijn. 

Rode spoorbloem  (foto Machteld Klees)

Links muurleeuwenbek, rechts spinnen-

websedum (foto’s Machteld Klees)


