STAPELMUREN
- Recycle (bouw)materialen: baksteen, tegels, hout, dakpannen, flessen, potten,
kruiken, keien, U-elementen, etc.
- Speelse vormgeving in de tuin: praktisch, structuur, mooi. Stapel ritmisch / per laag.
- Stapelmuren vanuit Engeland naar NL. Mien Ruijs = ‘bielzenmientje’
- Hoogte verschil opvangen, grondkering, afranden borders of vijvers,
moestuin of kruidenbakken. Diversiteit hoog en laag, droog en nat.
- Specifiek milieu voor planten en dieren (salamanderburcht).
-

Los gestapeld of vastgezet met (kalk)cement of lijm
In verband stapelen met ruimte ertussen voor dieren en planten
Je kunt hoger en lager stapelen, denk aan de stabiliteit.
Zitplek-bank-stapelmuur zo’n 45 cm hoog maken (voor volwassenen).
Start met een zand/puinlaag en een stevig fundament van tegels > waterpas
of juist golvend. Stapel in halfsteens verband en eindig met een stevige toplaag.
- Wilde Weelde stapelspecialist = Loek Gorris ‘Eco-Care’ www.gorris.nl
Stapelen met hout = nieuw leven voor dood hout!
- Beestjeshotel: holle stengels en boomschijven met boorgaten, in de zon!
- Broedruiter: palen-piramide gevuld met snoeihout, begroeid met kamperfoelie
of clematis. Ideaal voor zanglijster, merel en heggemus.
- Halfdode bomen handhaven. Holle boom of holen in een boom = nest.
- Takkenwal (houtril, ecowal, deadhedge) van snoeihout: huis voor insecten, egels
en vogeltjes. Takkenwal tussen (kastanje)palen is duidelijk en stevig.
Zijtakken afknippen/zagen zodat alle takken in één richting liggen.
Takken wal kan breed/hoog of laag/smal gemaakt worden.
- Houtstapel als opslag van haardhout of ecowand = schuilplek voor veel dieren.
- Boomstammen als border- of vijverrand.
- Eetbaar hout: zelf eetbare paddenstoelen kweken, zie www.groenetakken.nl
- Boomstronken in de (bos)tuin als ‘stumpery’: stobbes met varens enz.
Muurplanten zon: lavendel, prikneus, sedum, allium met stipa, nepeta, origanum,
armeria, echinacea. muurbloem, rode spoorbloem, erigeron karv., calamintha, tijm.
Muurplanten (half)schaduw: varens, campanula, muurleeuwenbekje, digitalis,
lievevrouwenbedstro, akelei, kleine vrouwenmantel, vinca minor.
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