
Materialen nodig voor Natuurmuur bij de vijver in februari 2020! 

                                 

Op zaterdag 7 maart gaan we tijdens het uitgebreide EAW een nieuwe Natuurmuur bouwen in het 

vijvergebied. We doen dit in een workshop onder leiding van Kees Beaart, begeleider in het traject van 

het AVVN om het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te verkrijgen. Daarnaast zal Ellen de Nood van het AVVN 

7 maart begeleiden bij het afgraven en inrichten van oevers. 

Een ecologische Natuurmuur is een boost voor de biodiversiteit! 

Tijdens EAW 7 maart wordt de zuidelijke oever van de vijver en de slootkant tegenover vogeleiland 

afgegraven om natuurlijke oevers te kunnen aanleggen. De grond die vrijkomt zal worden gebruikt om 

een Natuurmuur bij de vijver te bouwen met allerlei materialen, die het een aangename plek voor dieren 

kunnen maken. Een ecologische Natuurmuur is opgebouwd uit natuurlijke materialen, zoals stammen en 

takken, wortelkluiten, rotssteen, bakstenen, flinke boomstronken, dakpannen, korte stammetjes, stenen 

buizen (denk aan de oude geglazuurde klein formaat rioleringsbuizen). Klein schoon bouwpuin, en kleine 

betonbrokken, waar best cementresten aan mogen zitten. Daar kunnen weer allerlei mossen en plantjes 

op hechten. Holtes, sparingen, stenen buizen, bieden ideale omstandigheden voor dieren, zoals insecten, 

egels, woelmuisjes en salamanders, ook vlinders komen graag bij de bloeiende planten op een 

natuurmuur. We willen het toepassen van plastic en kunststof vermijden.  

De plek voor de nieuwe Natuurmuur is aan weerszijden van het reeds bestaande stenen muurtje aan de 

zuidzijde van de vijver. In de bestaande muur gaan we ook sparingen en openingen maken voor dieren en 

insecten en een talud, een oplopende en aflopende aardwal aan weerszijden van het huidige stenen 

muurtje. 

Wat en hoeveel hebben we nodig?  

We hebben minimaal 2-3 kubieke meter materiaal nodig om op 7 maart een gestapelde natuurmuur te 

kunnen bouwen. Dus aan jullie de dringende oproep: heb je nog oude tegels, bakstenen, een flinke 

boomstronk of boomstammetjes (max. 30-40 cm lang) op je tuin liggen? Breng deze dan gedurende de 

maand februari naar de verzamelplek tegenover de parkeerplek van de aanhangers, te beginnen aan de 

slootzijde. 

                                  


