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Klimop meL pseudowortels aan dt: ntttut gehetli.

l)e in nergelsteen opgetrokken stadsmurt in Maastrídt,

een karakteistiek milíetr uoor kolkminners.

Anderzijds moct dit proccs niet worden overschat:

wortels makcn gcbruik van bcstaancle oneffenheden en

aarrwezige spleten. !Vortcls cn stammcn passen zich

onmiddellijk aan de aard van dc oppcrvlaktc aan. Bij cle

diktegroei proberen de nieuwe hout- cn bastccllcn hun
omgeving zeker niet opzij te drukken, intcgcndccl zc

pr*rn zith gehr<1 a.rD de ob.r.rkcl. arn rn grocicn cr

omhecn ofoverheen. Bodem en humus, ontstaan door
inwaaicr.rd stofer.r bladafval, en de vegetxtie buffcrcn hct

stcnig oppcrvlak tellen extreme temPe.aturen en vocht.
l)ieren spclcn nauwclijks een rol bij de verwering. Zc

maken dankbaar gebruik van richels, spleten en gaten die

een uitstekende gelegcnhcid bicdcn voor sclruilen,

töurageren en broeden. Vcrmocdclljk dragen vocht (zure

rcgen), hogc temperaturen cn vooral vorst het rneeste bij
aan verwering. Bevriezerrd watcr in splcten zet uit, wat

gepaarcl gaat rrret enoflne expansicvc kmchtcn.

Bcgrociing en vegetatie kunnen tenrPeratuur en vocht
aanzicnlijk rcduccrcn.2 Klirrrplanten zoals Wingerd en

vooral dc wintcrgrocne Klimop vestigen zich met hecht-
wortcls ofklcinc hcchtschijfes op de rrruur. Nadat de

hccl.rtschijf cs of schijnwortels zich op muren hebben

vastgczct zijn zc fysiologrsch inacticfgeworden. Er
worden gccn zurcn afgcscheiden, zoals wel gedacht

wordt, die ontkalking vcroorzaken en er vinden geen

chemische processen plàats. Zc vcrtonen ook nauwelijks

diktegroei. Àndere soorten zoals dc Bosrar-rk en Bmidssluicr

hebben rankcn die zich aan murcn ofbomen vastgrijpen.

Het plantendek van klimplantcn zit altijd cnkcle

centimete$ van de muur afzodat ccn luchtkusscn met

eel cigen microklirmat ontstaat. Tn dc zomcr wordt het

muurgcdccltc bcschermd tegcn a1 te grote verhitting cn in
de winter tcEicrr altocling. Door verdamping wordt hogc

vochti gheid tegcngcgaar.r. Uitgestraalde wamte van

muren wordt gcrcflcctccrd en door de klimplanten of
andere muurplantcn opgcnomen. Door verdanrping,

middels bet fotosyrrthcscproces, en warnlteopslag ontstrat

een regulatie van de luchtvochtigheid rondorn de ruïne.

Via de dakpansgewijze bladstand van Klimop wordt
reger-rwater snel afgevoerd naar dc bodcm. De lucht-
bcwcging wordt tegengehouden, zodat cr wcinig
warr-r-rtcvcrlies optreedt. Bt vrijstaande gcbouwcn is

gcmctcn dat dit wel 50% Larr bedragen!

Stefiefi efl y)ecie

I)e meeste oudere ruïncs zijn opgebouwd uit veldoven-
cn handvormbakstenen en mctsclspccic. In uitzonderings-
gevallen, met name in Zuid-Limburg, is gcbruik gemaakt

van natuu$teen zoals kalksteen cn mcrgclblokken. A1s

speklagen, hoekblokken e.d. kan ook natuursteen

verwerkt zijn. Vooral de samenstclling cn cigcnschappen

van dc nrcrselspecie is bepalend voor dc rrogclljkhcdcr.r

van vestiging cn ontwikkeling van planten en vegetàt1c.

C)ude species zijn stcrk kalkhoudend, vooral aan de
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buitenkant van de voegen. Door vcrdirrnping Jost Jret

\\'ater kalk op uit het binnensle van dc muur cn

tIa11sPofteert het n:Ilr buitc'n. Dc verhoudingen van kalk

en zand kunnen aanzier.rlijk vcrschillcn. Dc vctste

vcrhouding is 3 kalk op 1 zand. Gemiddcld is 1 kalk op
2 à 2,5 zand gcbruikt. Bij r.r.aterdicht rvc'rk, zoals kcldcrs,
rvordt rleer kalk gcbruikt cn ook u.el tlas toegevoegd,l
Vers toegepaste kalkspecie is sterk basisch (hogc Ph), c'n

cl:rarom in het alp;cmccr-i u,cinig geschikt voor plirnten-
qroci. Ofschoon de meer specifieke rnuurplantcn j uist

kalkn.rinnen zijn, is enige vcrrvcling en uirloging

'oodzakelrjk voor da"dwcrkclijLc v.'sri;i-g.-
nrogclijkl.rcdcn. Verwe ng or.rtst:rat ondcr invloed virtt

rcmperatLru$chonlmclingen, wind en rcgcn. Er ontstaan

barstjes in de voegen en een ruw oppervlak. Minelalen er-r

k.rlk komcn vlij en vormen aanvankclijk ccu minuscuul

l,odemlaagje met org:rnisch materiaal van allerlei
plantaardigc en dierlijke oorsprong. Zo rs een muur na

cl. 20jaren, nulr sonm veel rnco:, geschikt voor allerlei
hogere planten en varens.

Míromilieu
ISij oudere ruïnes gaàt het niet allccn on verticale
rnuurvlakken, maar ook horizontale en scheve, en ze

kunnen op alle u'indrichtingcn gcöxponeer d zijn. Op
horizontale en scheve mur-rrvlakkcn gaat dc hunlus-
r orming vccl sneller en kan een dichtc ophoping van

rnineralen en organiscl-r matcriaal plaats vinden. De

Flantengroci is op die stikstofi.jkc plckkcn van geheeL

rndere aard. Ze is vccl rijkcr cn uitbundiger. Ook borren
L'n struikcn krijgen hier alle kansc'r.r, zoals vlicrcn,

Di|c,'.ic !orst,r/o.rj(/1.

csdoorns en iepcn. Dczc zogeliaamdc mdc'radflora kan

zeer spccifieke plantensoortcn bcvatten.r Een bijzoncler
milieu bij ruïncs is ook de ruimtc voor de nrulrl-voet. Hct
bctreft hier ecn bcschutte plek u,aar zich afgevallcn

puinrcirerr .n krlkr.ronel brvirrdcu.
De rneest krraktcristieke muuÈcpirociing nroet het

hcbbc'r-r van humusanrre sitLl:rties. Dan zien wc soortcrt als

Muurvaren, Stccr-rbreekvaren en Tongryarens. Soorten :lls

Muurblocnr, Gele helmblocm en Kleirr glaskruid zien rve

in iets nrinder hunrusanne nilicus. Steenbreekvaren en

I\echte driehocksvarcn groeier-r op nalr hct noordel
gerichte nruren teruijl Muurvaren voor:rl op zuidmurc'rr

voorkomt. Blaasvaren. (]rocnstcel en Zl,artsteel hebbcn

ccn voorkeLrr voor vochtige plekken, tcrwijl rvc Stijf
hardgras op clroge zornige plaatscn aantref'fen.

Vcstíging van organismen en su«essie

Trr J( \'crrlc JJÍ(,) rrr l,rr .rptr.'ll.'n vJtt c(tt ntell\\_

borrrt rvcrL \ c5rig(n /,( lr al .rllcrl.'i rnicro-org,rnisrtrn .'n

Iagcre plantcn zoals algen, bactcr-ii'n, mossen en korst-
rnossen.: Gerniddeld zal vestigrng voor vc'cl org?ulismen

p:rs na errigcjarcn nrogelijk zijn, ourdat de zuurgrard in
l.ret beqin erg laag is (I'h 1 1 à 1 2). Bovendicn is hct
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voegwerk aa vankelijk te glad. Erig vocht is altijd
onontbeerlijk voor vestiging van organismen. Bactcriën,
algen en somrnigc korstmosscn cr-r mosscn (b.v. Muurmos,
Zilvcrmos cn Muisjcsmos) vcrhogcn door hun zuur-
productic dc zuurgraad. Zc losscn kalk op cn vcroorzakcn
zc16 ccl ctscndc wcrking op granict cn kiczcl.

Vooràl korstmossen oflichcnen kunnen een rijke
kleurschakering vormen door verschillen in soortel. Zo
komen op de rollaag van de muur (bouw ca. 1935) aan dc

Krourme Nieuwegracht in lJtrecht voor: Candelariclla
vitcllir.ra (klralgccl), Lccanora muralis (gcclgrocr.r),

Lcc.rnora dr.pcr'a tbrjnr nnzrchrb;re grijzu *ipjc.r.
Physcia cacsia (lichtgrij$, l)l.ryscia orbicularis (donkcrgrijs)

cn l)hyscia tenella (grijswit). Alhankclijk van dc

vochtigheid kunnen de kleuren sterk venchuivcD.6

In extreme gcvallen kan het bovenste laagje van de

steen aÍblaclcleren. Op sterk beschaduwde plekkcn kumren

slijmzwammen, clie als een filrn over de steenoppervlakte
Iiggen, een vergelijkbaar effect hebbeu. Naar verhouding
is de eroclerende rverking van de hier genoerrrcle rnicro-
organisrrren en lagere planten zeer gering. Bestrijding
ervan is clan ook mccstal r.rict noodzakelijk.

Door afitcrving, bij ccn drogc zomcr bijvoorbccld,
wordt de eerste humus gevormd, samcn met organische

afvaldeeltjes en stofdeeltjes die altljd door de lucht worden
eangevoerd. Hjerdoor ontstaat eerr rrilieu dat ook
geschikt wordt voor grotere varens en hogere planten en

op de11 duur voor bomen ei struikcn.
Een belangrijke factor in de vegetàtiesuccessie is vocht.

Bckcnd is hct vcrschil in bcgroeiin'g van Protestantse en

Katholicke kcrkgcbouwcn vanwcgc hct vcrschil in
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Muurl eetwebek, een typische mierenplant.

gebruiksintensiteit! Zonnige zuidmuren hebben altijd een

schaa$ere begroeiing.

Hct uitcindclijkc r.r.rilicu cr.r lot van ccn ruïnc is hct
'ruïncbos', vergclijkbaar mct l-rct bos van rotsachtig
bergland en ravijnen. In ons lànd zijn dcrgclijkc
natuurlijke bossen uiterst schaàrs cn vrijr,vcl bcpcrkt tot
Zuid-I-imburg. Ravijnbos virrden we in'grubben'cn op

plaatsen waar zich oude verlaten groeven bevinden. Bij
ruïnebossen in het aangrenzende Nedersaksen heeft de

vroegere ruïneflora larrgzamerhand plaats genlaakt voor
dc typischc looÍbosflora.7 Men neemt eclrter aarl dat ccn

dcrgclijk cindstadium ir.r de vegetatiesuccessie zeer lang

duurt, vclc ticntallcn tot honderdenjaren. Als er bos-
bcstandcn dircct om dc ruïnc liggen zal clc eir-rdsuccessie

sneller verlopcn vanwcgc dc r-nigraticmogcLijkhcdcr-r van

de typische bosplantensoortcn. In ons land docn zich

dergelijkc situaries niet meer voor. Soms zijn oude
cultuurplanten, waarorrder srirreplanten en gences-

krrriden, nog een herinnering aan de voormalige burcht-
plaatsen.s Langs de Rijn in de Eizas rvcrderi bij ruïrrcs

verscheidene geneeskruiden gevonden, dic al il de

'Capitulare de villis'van Kalcl de Grote werderl
voorqeschreven.9

Biodiversiteít
I)c grotc variatic aan allcrlci nricron licus op ruïnes is cle

basis voor dc vcstiging van vclc orllanismcn. Scgal, clie

oude nturen, versprcid in N oord- \)ícst- Buropa

onder-zocht op vegetàtics cn zc claisificccrdc, vond ca.

1000 soorten hogere vaatplanten, vàrcns, rrlosscn cn

korstrrrossen.l0 ljit (]cn onderzoek naar I6 kasteelruïnes in

de Harz bleek dat alleen al aan hogcre plantell meer dan

300 soortcn op cleze habitat voorkomcn.ll Een zeer

gcdctaillccrd ondcrzoek naar één kasteelruïne in Sakserr

lcvcrdc maar liefst 350 hogere plantensoorten, 25 nrossen

cn 56 paddcstoclcr.r op.r2 Lennarz en Niescn (1910)

onderzochtcn ruïncs in hct Ncclernjnse gebied, clat als

milieu goed met ons )and is tc vcrgclljkcn.ll Als

karakreristieke soorten troffcn zij: Muurvàrcr1, Stinkendc

Gouwe, Plat becmdgras, Moederkruid, Kandclaartlc,

IJzerkmid en Hartgcspan. In het Rijngebied is dit rypc
flora thans sterk verarmd. Daar kunnen deze ruïnes xls

belangrijke refugia en gencnbronnen voor levende

organismen bcschouwd worden.

l)uring en Willems (19t30) vcrrichttcn ccn ondcrzock
naar de mossoorten op de burchtruïnc van Valkcnburg.l'r
Ten tijde van de opnane was dc ruïnc rijk gcvariccrd aan

substmattypen (aarde, hurnus, kalkblokkcn) cn mct stcilc

wanden op verschillelide windrichtingcn gcëxponccrd. L.r

totaal werderr een 30-tal soorten blad- en levermosscn

waargenorrren. De soortensarlenstelling komt vanr,vege

hct kalksubstraat stcrk overeen met die vàr de natuurlijke
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nrosbegroeiingen elclcrs in hct krijt- cu lncrgclgcbied van
Zuid-Linrburg. Hicrondcr zittcn ook cnkele zeer

z.ldzane soortcn a1s Ànonrodon viticulosis, EucladiLrr»
-..rricillatum, Gyrowcisia tcnuis, Tortula rnarginata crr

I)reissia quadrata. ()pvallend zijn de soorten die hun
z\\'.lartcpunt in zuidelijk Europa hebbcl zoals Blrtrula
.r,,r r'.clru ri.rn- eD Fi.riderrr r'ri't.rtur

Omdat ruïnes nreestal een sterk verspreidc ligging l-rebben

in het landschap, is er sprake varr cen karakteristiek rnilieu
dat zich van dc mceste arrdere biotopen onclerschcidt door
het zogeuarlde eilandkarakter.

Een analysc van hct Duitsc ondcrzock naar dc

versprciclingsnrcch:lnismcn van dc plantcnsoortcn lcvcrt
een iltcrcssar-rt bccld op:

windverspreidirrg :

klitvruchten :

via rnicrcn

via spijsvertering :

rvortclopslag :

via wetcr :

ovcrigc :

De wind b1!jkt ecn bclangrijkc factor voor dc vcstiging
van plantcnsoortcn. l)aarnaast spcclt vcrsprciding via dc

vacht vàil dicrcn, micren cn vogels een grote ro1. In het
algcnreen worden boornvruchten via de wirrd verspreid,
struiken nreer via diererr. I{ruiden zijn grotencleels

alkornstig uit de direcre onrgeving.

Poy$ldties: ouderdom efi dlndmiek
Langlopend onderzoek en rnonitoring van plaltcngroei
op oude ruurcn zijrr nauwclijks bckcnd. ln Utreclrt zijn
enkele qrachtmuurvegetaties reecls vele jaren achtereerl

geïnventariseerd.l5 Dit monitorilgsonclcrzock lcvcrt
irzicht op in hct llcclrxg van soortcn door dc tijd hccn.
I Iet lanipt lopcr.rdc or.rdcrzock, ook landelijk gczicn, is

verricht bij Plon.rpctorcngracht 25. Ecn andcrc lang

lopcndc invcntarisatic bctrclt dc wcrÍiruur van
()udegracht 129 in Utrecht.

37 ,1%,

21 ,t)%,

11 ,7,"1,

11 ,7",4

12,9%

1.0'L

2,6%,

Wetfmuur aan. tle ()urlegncht in Ilherht n?t Tonguaren. Monitoing sedert 197 5.
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PLOMPETORENGRACHT 25
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De grafiek van de begroeiing van Plompetorengracht 25

laat een ontwikkeling zien in de periode van I973 tot
1,997 .In 1973 wcrden 3 Steenbreekvarens waargenomen.

Vanaf1982 nemen de aantallen van deze varensoort sterk

toe tot meer dar.r 200 exemplaren in 1989, waarna de

populatie mcer oímindcr stabiel blijít. De eerste vestiging

van Steenbreekvaren zal tussen 1965 en 1973 hebben

plaats gcvonden. Eer.r vergelijkbaar patroon vertoont de

Gewone cikvaren, echter met lagere aantallen. De
Muurvarcn, die in nog kleinere aantallen voorkomt, volgt
de stijgende lijn tot 1989, maar neemt daarna geleidelijk

af ln de periode van vóór 1985 hebben zich nog andere

varens ilrcidentecl gevestigd maar zijn daarna weer
verdwenen. Het betreft de Smalle stekelvaren (Dryopteris

carthusiana), de Tongvaren (Àsplenium scolopendriun.r)

en de Wij{esvaren (Àthyrium 61ix-femina).

De grafiek van een Tongvarcnbegroeiing van Oudegracht

129 geeft de ontwikkeling in de periode 1975 tot 1997

weer. Ook hier zien we in dc loop van dc tijd een

100

opgaande lijn. De afnames in 1986 en 1996 hebben te

maken met de strenge vorst in de voorafgaande winter.

De vestiging van deze Tongvarens hangt samen met cen

grote, en in 1981 verdwenen, populatie van Tongvarens

op de werfmuur van het belendende perceel. De eerste

vestigrng zal tussen 1,970 cn 1975 hebben plaats

gevonden.

Beide monitoringsgrafieken geven een interessant beeld

van de ontwikkeling van varenpopulaties op muren. Te

zien is dat cr binnen zo'n 15 à 20jaar populaties van

tientallen tot hondcrden varer-rs kunnen ontstaan en

uitgroeien. Bckend is dat dergelijke populaties zich heel

lang kunnen handhaven.

3. Fauna in en op tuïnes

Naarmate zich meer plantengroei heeft ontwikkeld op

een muur, wordt deze ook meer geschikt voor allcrlei
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Voor_bccldcn vrrr ruïnes rvaar-irr r,leenttrrizcn hLrizen

zijn} tslci,jenbeck te Afferden, kastcel Asrcn,
Daelcnbroeck te Hc'rkeDbosch, poortgebouw in Hulst,
de Keverborg te Kessel, kastecl Nederhemert (door
Staatsbosbehecr in 1959 ingcricht als hct eerste vlcermuis-
winterreservaat in Nederland!), Muurtorcn in het
Kronenburgerpark te Nijuregen en De Nijenbeck te
Voorst. In het algemeen gaan de vleemruizcn in ons land
stcrk achteruit. Een aantal soortcn is op dc Rode Lijst
gcplaatst.2s

Vogels

Voor diversr' vogcl\ooner) zijn nrïnc. mct vcgeraric cn

omgevend geboonrte cen LlitstekcDd milieu. Allerlci
plekken in cen ruïne kunnen aantrektclijk zijn voor
holcnbroeders zoals dc Gierzwaluw, Holenduil Grauwe
vliegenvanger, Zwarte roodstaart, Gckraagde roodstaart
en Sprecuw.:" At1lankelijk van dc staat van vcrval kunnen
ook vogelsoorten voorkonren die in het algemccn
gebruik maken van gebourven als broedgc'legenhcid,27

zoals Kerkuil, Bosuil, Stcenuil, Kauw, Turkse tortel,
Huismus, Koolmces, Pimpelmees, Boomkruiper,
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, vcrwilderde Postduif en
Torcnvalk. Zr nrakcrr gebnrik v,rn openin!:err il torcns.
spouwmuren! zolders e.d. In muurbegrociing, vooral in
Klinrop en Wingerd, vindcn vogcls r.rcstgelegenheid, een
plek om te schuileD. tc overnachtcn of, in het geval van

uilen, te'ovcrdagerr'. Merel, Zanglijster, Spreeuw,

Huismus, Duif,, Grauwe vliegenvanger, V/interkoning crr

Boornkruipcr zijn in goed ontwikkelde Klinlop- of
wingcrdbegroeiing te vinden. Vooral zangvogcls nestelen

t'ri
a

I

l-Y

l\
tI

zich graag tllsseD overhrr)gende stcDgelbundels. Ovcrdag
kan ze16 een Bosuil in dc beplanting verscholen zitten. Dc
be'sscn van Klimop worden wel gegeten door Zanglijsters,
Spreeuwen cn Waterhocn{cs.

4. Beheer en behoud van flora en vegetatie op Íuines

Vegetatie voor behosd uan rtïres
De cigenschap van isolatievermogcn van een vegetatiedek
kan worden benut bij consolidatie van ruïnes. Bij het
ontbrekell van begroeiing kunnen op horizontale muur-
vlakken graszoden worden aangebracht. Op de zodenlaag

orltkienrerl later weer allerlei zaden. Het voordecl van
zo'n zodenlaag is dat vocht wordt opgcnomen, dat

daardoor r-riet in dc muLlr terecht komt. Door verdamping
geeít de zodc het vocht wcer al Daarnaast geeft een

groene afdekking ecn visueel aantrckkehjk bec'ld- Bij de
ruïne van Hillegcrsberg werden reeds orrrsueeks 1940

nroszoden ter afïckking gebruiktjuist vanwege de sfeer.

Bij ecn latere restauratic in 1970 werd de begroeiing
echtcr weer verwijderd en niet meer teruggebracht. In
een aantal gcvallcn adviseerde architect PJ.H. Cuypers
ou.r die reden beplanting aan te brengcn, zoals bij de

kcrken van Vlicrden en Doesburg cr dc Berkclruine te

Zutphcn. Dc wecrgangen van dc Berkelpoort werclen

afgedekt rrret aardc waadn hcesten en planten werden
gcplaatst om het ruinekaraktcr te verstcrken. Bij de

zogcnaamde Schotsc huizen in Vecre ging Cuype$ zover,

dat hij dc gcvels steen voor stecn liet dcmonteren er nat
houden tot behoud vau de aanwczige mossen.28 Voor

t
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Zodenexpeine t uitgeroerd bi de bdsteclruiir in Boteuburg.



Stinkende gauwe cn Klimop bij de kerkruïne te

Warmond.

Jc oude stadsmuur van Nijmegen beval hij in 1882 aan

ur Klirnop aan te brengen over de gehele lengte,
'À:rardoor het schilderachtig effect niet alleen wordt

':'r'r'o1dq1d mxxl oak het behoud van de muur verzckerd
'.,. ordt'. Ook schreef hij Klimop voor tcr verhulling van

:lijke muurdelen.
Muurbegroeiing als decoratie cn voor het nut

\\'ijnrar.rk en leifruit) werd al vanaf de late Middelceuwen
: ..s('past. Soorten uit zuidelijke strckcn werden daarvoor
':.lr hct noorden gehaald. Dc Muurleeuwebek, die
..:lroedelijk oorspronkelijk alleen rond de Adriatische
Z:i r-oorkwam, is thans in heel Europa algemeen op
':-,:ren en andere stenige plaatsen.

ts.'planting van Klimop, met name op de regenzijde
.-::-- zeer nuttig zijn, mits dc muur geen indringbarc
.:::uren heeft. Nadeel var.r Klimop is wel dat andere

:..:rr.'nsoorten vrijwel geen kans meer krijgen. Voor
,..::1ei diersoorten, waaronder vogels, wordtjuist een

, '.-.r nrilieu geschapen.

Ook kunnen bomen worden aangewend die door hun
.::-:Ju\-u,erking ontkieming van ongewenste soorten op
,:.:urlrjk< wijze tcgcngaan. mer name wintergroene

- :ren als Taxus en Hulst.

Etpeinenter behord bij zotdere muafi egroeiing
. .::.libegnjaren '60 zijn er verspreid in het land ecn

-.:::rl e\pedmenten uitgevoerd ten behoeve van
,::dclolle muurvegetaties. Naast een drietal ruïnes

- -::.'ri hct oudc muren die qua groeimilieu vergelijkbaar

zijn met ruïnes. Een aantal experimenten wordt hier
vanwcge de bruikbaarheid voor praktische toepassingen

bij conservatie van ruïnes kort besproken.

Ruïnel<erk v an Watmond (Zuitl-Holland)
De kerkruine van Warmond omvat delcr.r var.r het schip,
zijbeuken en koor; dccls hoog opgaand muulwerk, deels

lage muren. Zij behoort tot dc mooistc en gaafst bewaarde

ruïnes in ons land uit het oogpunt van begroeiing. Tot aan

het begin van dejalen '70 werd op de ruinemurcn nog
met herbicide gespoten, waardoor veel varens verdr,venen.

ln 1975-76 heeft een conserverende restauratie plaats

gevonden waarbij een aantal heesten en bomcn werdcn
verwijderd waaronder vlicr, csdoorn, sering, roos, eik en

meidoorn. Een oude roos, Bosrank (Clematis vitalba),
Klimop, Muurleeuwebekje en veel andere planten
werden gehandhaaÍà.2'

De variatie van de begroeiing heeft hier vooral ook te
maken mct de afwisseling van verschillende muurmilieus:
verticale wanden, hodzontale muren en richels. Plaatsclijk
is er differentiatie in humusvonrring, ver-rvering, vocht en

schaduw. We zien er thans onder meer (eigen

waarneming): Zandmuur, Bosandoorn, Gewone vlier,
Lijsterbes, Vroegeling, Aalbes, Rode ribes, Zandmnur,
Gewone hoornbloem, Duizer.rdblad, Mannetjesvaren,
Bitterzoet, Stinkende gouwe, Kleeíkruid, Paardebloem,

Speerdistel, Gestreepte witbol, Muurvaren,
Muurleeuwebek, Dwergmispel, Gele dovenetel (cultivar
Florentina), Akkerereprijs, Witte dovenetel, Klcine
maagdcnpalm, Mocderkr-uid, Smalle weegbrce,

Stik*ofijke plek onder eifi de muut, fioast een bokstenefi

gewelJ ín Warmond. Crote brarLdnetel, Paatdenbloem en

gfdssen.
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Hondsroos (Rosa canina en Rosa nitidula) en diverse

lllossooften waaronder Muunnos en Muisjesmos.

De poorttorcn tan de fiiïÍe uan Btederode (Nootd-Holland)

De middeleeuwse poorttoren van dc ruïne van Brcdcrode

was tot vóór de restaurÀtie in 1984 sterk in verval. Deze

ruïne is dc bclangwekkende groeiplaats van de in ons lar.rd

zeer zeldzame Muurbloem (Erysimum cheiri; synoniem

Cheiranthus cheiri), een helder gceibloeiende kruisbloem.

De oudst bekendc waarnerning van Muurbloem op deze

plek dateert reeds uit 1833. Het bouwwerk bestaat uit een

bakstcnen poon mct verdieping, waawar.r dc doorgang is

overwelf<l cn het plafond en de vrocgere kap recds lang

zijn verdwcnen. De opzet van de restauratie was bcpcrkt

tot cor.rsolidatie, waarblj bcwust behoud van de

Muurbloempopulatie is nagcstreeíd. Bij de restauratie

werden de bovenste baksteenlagen vernieuwd cn

aangcvuld, terwijl de muren deels zijn ingeboet en

verankerd. Ecn belangrijk dccl van de Muurbloemen kon
daarbij worden gchandhaald er.r een aantal is in de muur
terugpieplant. Pogingen om planten in bakstccnpakketten

met oude specic terug te plar.rtcn zijn niet gclukt.
Vóór de restauratic hceft Staatsbosbeheer een uitvoerig

ondezoek laten verrichten naar de aard van de begrociing

en de speciesamcnstelling.i(r Op grond daarvan is een

voontcl gemaakt voor hct behoud van de Muurblocm.

Op de gehelc poorttoren stonden enigc ticntalleir
Muurbloemclr naast vele kicmplanten. Ecn krachtig

uitgegroeide Klimop was een crnstige en bcdreigende

concurrcnt. Deze is bij de werkzaamheden goeddeels

verwijderd. De wcrkzaamhedcn met beÍckking tot de

Muurblocmen zijn in het bestek opgenomen. Ddckwart
van de populatie Muurbloemen kon door dit experiment

behouden blijven.3l
tsehalve de Muurbloem werden vóór de restauratie

op de poorttoren ondermeer nog aangctroffen:

Muurlccuwebekj e, Jacobskruiskruid, Rood zwenkgras,

PIat beemdgras, Rood zwcnkgtas, Kropaar, Gewone vlier,
Knopig helmkruid, Slangekruid, Paardebloem en Grote

brandnetel. Het merendeel van dezc minder muur-
specifieke soorten, die voornan.relijk op de bakstenen cn

humusrijke verdiepingsvlocr voorkwamen, kon bij de

restauratie niet gesPaard blijvcn.

Rasteelr aïne Batetuburg (Gelderlan d)

Kasteel Batcnburg (Gemeente Wychen), is een ring-
vomrig kasteelqpe, rondom een ruime binnenplaats, dat

in zljn ruïncvorm een grotc oppeNlakle aan vervallen

muren herbergt. Naast enig opgaand muurwerk,
merendeels met K.limop begrocid, is er veel lager en

horizontaal muurwerk aanwezig. Daarnaast is cr het

nodige muurwcrk op maaiveldniveau mct een bodem-
cn humuslaag. In 1989-1990 werd het eerstc deel van een

consoliderendc restauratie vericht. Daarbij is bewust
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begrociing gespaard en op velc plaatsen meuw

aangebracht. Met name is de methode van atdekking met

graszoden hier bijzondcr intercssant. Bij deze mcthode,

die in Engeland cerder beproefd is, wordt een eerste

graszodenlaag omgekeerd op de nuur geplaatst en een

rweede laag rechtop daarboven.32 De onderste grasplag

vcrsdkt en dient als voedingsbodcm voor de tweede.

Deze constructic biedt ook voldoende mogclijkhedcn

voor spontane vestiging van allerlei anderc planten-

soofien. Overigens zijn op Batenburg ook planten cxtra

uitgezaaid waaronder Wilde rescda vanwege hun nut voor

de imker.33 Onder de gespaarde planten bcvinden zich

twcc wilde rozensoorten: dc Hondsroos (Rosa canina) en

de Hcggeroos (Rosa corymbifcra). Mogelijk zijn deze

rozen, evenals enkcle meidoorns, atkomstig van rozen-

bottels die door vogels vanuit oude heggcn in de

omgeving zijn uitgezaaid. Vanuit genenbehoud is dit van

groot belang. Opmerkclijk z5n hier ook de vele oude en

rijkbloeiende Sering- cn Kwcepeestruiken die rondom

tegen de ruïnemuren aan staan. Àndere plantensoorten

op de muren van kasteel Batenburg zijn nog (eigcn

waarneming): Klimop, Gewone vlier, bramensoortcn

(wo. dc Arn-recnse braam en Dauwbraam), Bitterzoet,

Gewoon barbarakruid, Toorts, Smcelwortcl,
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-l.rcobskruiskruid, Wittc dovenetel, Rood zwcnkgras,
Br.jvoet, Lijstcrbes, tsoerenwormkruid, Gewone
5creklauw, Nachtsilcnc, Vlasleeuwebekje, Look zonder
i,ook, tsoswilg, Kruldistel, Grote vossestaart, Slangekmid,
Srinkende gouwc, Dwergmispel, Klimopbladige ereprijs,
Fluitekruid, Scherpe boterbloenr en Smalle weegbree.
Yooral het in de zomer hclder paars-blauwbloeiendc
J.rnger.rkruid is cer.r lust voor het oog. Al mct a.l kan het
j\periment van Batenburg zcer geslaagd genoemd
'.,.trrden.

Orde stadswal van Buren (Gelde dnd)

l)c stadswal van Buren is ili aanleg een middclccuwse,
::l.tcrshoge en ca. 90 cm dikke bakstenen keermuur tegen
jr'n aarden wal. Op de wal is een lage bovengrondsc
::ruur met rollaagafdekking. De belangrijkstc specifieke
::ruur?ianten in Burcn zijn: I{1eir.r glaskruid, Plat

:rcmdgras, Muurvaren, Muurleeuwebek en Vijg. Het
i'..rr beemdgras komt vooral voor op de rollaag.

ln 1978 is bcgor.rnen met een gefaseerdc restauratie,
.L -r.rrb! grote delen van het muulwerk zijn geconsolideerd.

. )r muren zijn plaatselijk ingcboet en opgemetseld en het
,cllrverk is aangevuld. Waar muurdelen vcrwijderd zijn,

- hcr oude steenmateriaal met de planten trjdehjk
:gcslagen. Planten zijn zoveel mogelijk gchandhaaÍd,

.'- rl; zijn ze terug in de voegen gebracht. Bij deze

-:'re rimenten is specie gebruikt mct cen samenstelling
,: ntee delen schelpkalk op tlvee delen, enigszins met
.:rrrts verrijkt. z.rnd. Alle 5p(ciÍlekc muur\oorrcn rijn in

::..tc aantallen, overal vcrsprcid op de lval behoudcn
::ilclcn.

De Utlechtse gracht- en werJmwen (Utrecht)
Vooral na 1975 is de restauratie van de Utrcchtse gracht-
en werfinuren goed op gang gekomen. Var-rwege de

grote achteruitgang van de lnuurbegroeiing, juist ook
door de restauratics, bcsloot de gemeer.rte in 1980

procfiremir-rgen op te starten on1 waardcvollc vegetaties

tc behouden.l! Op ccn twaalftal tc restaureren muren
werden experimcntcn uitgcvocrd waarbij varens en

Muurleeuwcbckjcs zijn terug€iezet in de vernieuwde
n-iuurdclen. Naast deze'transplantaties' konden
muurdelen met muurbcgrociing worden gehandhaalà en

verankerd. De belangrijkste experimenten vondcr.r plaats

in de periode 1981- 1984.

Vóór de aanvang van de rcstaurarie werd de te behouden
vegctatic aangegeven op de öpmetingstekening van de

wcrÍhruur. Er werden afspraken met de aannemcr,

opzichter, slopcr cn netsclaar gcmaakt over de te

vcrrichten wer kzaan-rheden. De uiwoering werd steeds

gepland in dc pcdodc van hct late najaar tot het vroege

voorjaar, omdat er buiten het groeiseizoen varl de muur-
plantcn de minste risico's zijn.

'Waar mogelijk zijn bij de restauratic muurdelen met
waardevolle bcgrociing gchar.rdhaaÍd. Deze werdcn
tijdch;k gestut. In gevallen waarbij dc muur geheel of
grotendecls rnoest worden afgebroken werd gekozcn voor
hct uitnemen van pakkctjcs baksrcnen rnet begroeiing.
Deze konden dan later worden ir.rgebracht in dc nicuwc
1r1uur. Alvorens zo'n muur werd afgebroken werden
metalcn strips onder een pakketje van ca. vijfbij vijf
bakstenen in de muur geslagen. Het stenenpakkct wcrd
vervolgens aan dc zij- cn achtcrkant losgen-raakt en met
metaaldraad omwikkeld. Deze pakketten werdcn tijdclijk
opgeslagen op ccn vochtigc bcschaduwde plaats, lieíst



'lrdnsplantatie expeime bíj Oudegrdtht 127 in

Utrccht. Eu rriyclicht pakketjc baksten.en met
'longuarcns.

deels in de bod.-m of met een grondlaag cr omhccn. V:rn

belang is clat de planten vochtig blijvor cn nict uitdrogcr.r.

Ook in de winter bij strerqc vont kan genrakkclijk
uitdroging optreden. De tocgepaste metselspccic was:

zcsticn dclcn zand, aclrt clelen schelpkalk err één dccl

portlandccmcnt. De pakketjes rrrct planten z!jn zoveel

mogclijk op dc plaats tcruggcbracltt waar zc oorspronkelijk
stonden. l)at zijn dc plaatscn u'aar cle muur contact heelt

1et de erachter liggende grond.

AIs het ruog.^1ijk was lverdcn dc bakstccngroep.jes in
hun geheel in de nuur vcrwcrkt. Soms echter rvas de

tussenliggerrde specie dusdanig vcrwccrd dat dc losse

planten één voor één in dc muur mocstcn wordcn
gctttct.cld. Hierbij rrerd oud( \1i,, rc nrcr wrr( r

aangelengd tot ecn papjc. Van b.-1ang is dat dc vocgcD nict
geheel opgcvulcl en niet luchtdicht afgesloren worden. Ilii
hct opmctsclcn worden de planten gocd nar gehouden.

Omdat dc stcncr-r rondom cle planten wat minder srevig

zittcn, wcrd hct crnaast gclcgen metselwerk r»et rocsLvrij

stalen pennen vcrticaal in dc mr-rur verankercl. Aan de

achterzijde van de rnuur wcrdcn plaatsclijk horizontale

plastic pijpjes aangebracht in de grond onr vocht t.uar dc

planten toe te voeren.
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Werkzaatnlrcdcn Íi(lefls hct krugplatltsefi uafi eefi

pakketje bakstencn met'I'ongtdrens in Utretht bii

OudegrachL 127 .

Hierna wordt ccn ovcrzicht gegeverr vai-L expedmenten

bij zeven gracht- cn wcrímuren van de Drift, Kromme
Nieuwegracht cn ()udcgracht. I Iet bctrelt daarbij

Gervone eikvaren, Muurvaren, Steerrbrcckvaren,

Tongvarcn en Muurlecuwcbck. De laatste soorl is niet in

het overzicht vcr-werkt, onldat cxàctc aautallen hierbij
lastiÍl zijrl a]n te gevcn.



Overzicht resultaten restauratie-experirr:tenten uitgevocrd in 7981 / 1982

Gewonc cikvarcn - Po§podiurn vulgarc

I)rift 27 (12)

Kr'. Nicuwcgrachr 62 cxp. I
I{r. Nieurvcgr:rcht 62 exp. Il

Muurvarcn - Asplcniurn rutaÍrurarra
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Drifi 27 (12)

Kr. Nicuu-cgrachr 2.1
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Kr. Nieunegrachr 62 erp. Il
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Steenbreekvaren - Aspleniurrr trichomanes

(:-pcri11c11t:

Kr- Nicr.rrvcglacl-u 24

Tongvaren - Aspleniurn scolopendriurm

Oudcgr.rcht 2304

8

(7)

19 89 / 1991

15

1939 / 19t 1

(rJ)

cxpcrimcnt waarbij vxrens in het besmirnde ,netsclwcrk zijn gehar-rdhlafd

gee]] \\'xarnenlioq verichl

.:: her algerneen kan rvor<Ien opgcrrcrkt dat nà ca. vijliicrl
.rr \'an de 1l1eeste getralisplanteerde populàtics no!i

, i.nlplarcir aanwezig zijn. Dar de alntrllen vóór dc
--.r.1uraties beduidencl grotcr zijn, heeÍi voornarnelijk te

:::iiL'r1 inct het Íèit clilt er slechts vrlj kleirre il]rltallcD zijD

: -:lqgcbracht. Mct namc in cle laatste vijlnar is er nogrl
..: rcruggang tc bcspcurcn, bijvoorbeeld bij Kromme

\rrus'cgracht 2,1 cn Oudcgracht 2-i0A. Dit is vooral te

.:klarcn door dc vortpcriodc van de \\rinter 1995-1996
:: ri op zich nict vcrontrustcnd. Wel is geblekcn dat

'' :)iplantatics van klcilc populetics zccr kwctsbaar zijn.
..:.lcl is te zien dat planten dic in hct oorspronkclijke
:.:.ehverk ziin gehandhaafd (Kronrrne Nieus,egracht 62)

:: .rlbicl in aarrral zijrr gcblevel.
.\l ruet al karr gcsproken u,orderr van geslaagde

,.:.limenten. Na ca. vijftierrjlar zijn lrog stccLls plarrtelr

.:: het oorspronkelijke genetische plantrrrateriaal lranwezig

: i lIi bron voor vcrdcrc vcrsprcidir-rg clienst kunnen doen.

\p:rltc vcrrnclding vcrdicnt nog hct bchoud van dc
. i.[)oom bij Oudegracht 26'1. ])czc rncditcrranc struik

proÍitccrt hicr van ccn luu,e hoek en de staclsveru,arnrings-

buizcn achtcr hct nrctschverk. Ornclat cle v,,ortels val
dczc Vijg op ccrl bàkstcllcll toog groeien, kon door eerl

tijdelijke stut de struik gchar.rdhaafd blijven. Vijftienjaar
Da de restlurati.- staat dezc cil ca dcrtigjarigc cr 11og steeds

vitaal bij.

Boeulerijrlamner te Kamerík en Baambruggc (Lltrecht)

Het betrelt hier twee vervallcn bakstenen bruggen over

watcrgangen clie toegang lleven tot dc bocrderijerwen.

Dc bakstccndamrucn zijn oncler rreer begroeicl rret
zcldzanle varcnsoortcn: Zwàrtstccl, Srccnbrcckvaren,

Muur-vareu, Schubveren, Tongvarcn cn Ilcchtc
drickhoeksvaren. Reide darrrnren mocstcn, gczicn dc

technische staat grorendeels rvordcn afgcbrokcn cn

opnieuu' opgebourvcl. Vanwegc dc bijzondcrc bcgrociing
lr"ercl cloor Staatsbosbeheer geadviseerd orr ccn constructic

toe te passen lvaarbij de begroeiing gehandhaafd zou

blijvcr.r.l'h.r 1963 en 196.{ u,erclen dc danuretr hersteld.
()mdat zrvarc landbou\{rvoertuillen de clarnrrren troetetr

1()7



Bij de restauratic van de ru'rne is ruim aandacht besteed

aan het behoud van de bijzondere begroeiing.s6 Vóór de

aanvang van de werkzaamhedcn zijn de kwetsbare plaatsen

met waardevolle bcgroeiing aangegeven op de opmetings-

tekcningcn. Struiken als Gewone vlier en Ruwe berk zijn
verwijderd. Zoden met begroeiing met onder meer Klein
hoeÍblad, Gewonc melkdistel, Kamille en gnssoorten

werden verwijderd. De plaggen werden in platte kistjcs

verzameld en tijdelijk op een vochtige plaats bewaard. Na
consolidatic van de bovenkant van het muurwerk zijn de

zoden weer teruggeplant in een mengsel van zavcl en kalk
boven een humeuze bovenlaag.

Intercssant bij de studie van de Sint-Baaísabdij is een advies

voor gcbruik van specic-samenstelling in verschillende

situaties.3T De genoemde delen portlandcement kunnen
overigens ook wcggelaten worden ofvervangen door tras.

Boe rdeij da n mer rethre d ric h oe ks uarc n.

passeren is gekozen voor een betor-rnen binnenconstructie
waar omhecn. gescheiden door ren spouu ruimtc. .'cn

verankerde bakstenen muur is geplaatst. Ecn klcin
oorspronkelijk muurgedeelte met varcns kon worden
gehandhaafd. Blj het opmetselen van de nicuwc murcn
zijn de varens weer teruggcplaatst. De gebruikte specie

bestaàt uit: één deel schelpkalk (gevolgd door een

rottingsproces van twcc à drie weken) : drie delen zand,

waaraan kort voor de uitvoering één deel tras is

toegevoegd. De muurdelen mct varens werden

opgenrec.eld mec de oudc specic, wàar een nieuwe narte

specie van is gcmaakt.

De constructie binnen de baksteenwanden bestaat uit
een tweetal muren van vijftien cm dik gewapcnd bcton,
dat tot aan dc waterlijn is aangebracht cn door een anker
is verbonden. De gcmctsclde muren zijn aan dc

betonconstructie verbonden door gegalvaniseerdc

metalcn ankertjes, terwijl de gcmetselde muren onderling
met twee koppelankers zijn verbonden.

Ruim dertigjaar na dit project staat de vegetatie er

nog steeds vitaal bij. Door de combinatie van zorgvuldig
werken en handhaven van bestaande muurdclcn met

begroeiing is de kans op slagen redelijk groot.

De Sint-BaaJsabdij te Gent (België)

De ruïne van de Sint-tsaafsabdij tc Gent is een bouwwerk
uit dc rwaalldc tot vijftiende eeuw. Er is een

verscheidenheid aan muurtypcn en kalkspecie. In de loop
van de eeuwen is er Balegemser zandsteen toegepast,

Doornikse kalkstccn, tufstccn en baksteen. Er is bij deze

Íiaai begroeide ruïne een uitvoerig onderzoek verricht
naar dc relatie tussen de n.rilieufactorcn .'n de vegetatie.

Bijzondere plantcnsoorten zijn hier: Stecnbreekvaren,
Muurwaren, Adelaarsvaren, Bredc cikvaren, Zwarte toorts,
Koningskaars, Muunla, Gele helmbloem, Pijpbloem,
Ruig klokje, Muurhavikskruid cn Muurleeuwebek.
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Sarnenstelling specie

16 delen zand

8 delen schelpkalk

I deel portlandcemcnt

4 delen mec humus verr''uild rivierzand

1 deel geblusre schelpkalk
r/s deel portlandcernent

1 deel schelpkalk

3 delen zand

1 dcel tras

1 deel pordandcement

1 deel Becknummer wateïkelk

4 delen rivierzand

3 delcn Becknumrncr waterkà1L

2 delen tras

1 deel traskalk

1 deel gebluste schclpkalk

4 delen rivierzand

oude spccic met 2 delen humeus zand

gebruik

voegspecie

in holtes en

bovenop horizontale

muurvlakken

hervocger-r van muren;

milieu gcschikt houden

voor begroeiing

invoegen van varens

e.a. nruurplanten

invoegcn van varens

e.a. muurplanten

invoegen van varens

e.a. muurplanten

invoegen van varens

e.a. muurplantcn

waarbij opname wordt

bevorderd van water

en voedingsstoffen

bij metselen vàn

muren t.b.v. muur-

begroeiing w.o.

Muurleeuwebek cn

Gele helmbloem

kalk

ztr'd-

lecm cn stro
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\chubvaretr (Cetcrach offi cin:Lrurri), Blaasvarcn
(ir-stopteris filix-fiagrhs), Stijf hardgas (Desmazcria rigida),

\luurbloenr (Erl,sinrurr cJreiri), Rechte clrichocksvarcn
Cilrtrnocarpion robcrtiànun1), Stcngclomvattcnd

r.rvikskruid (Hicraciurr anrpJcriclulc ssp. speluncarurl),
Klcin glaskruid (l)ei etrria l udaica), Pijlscheeilit'lk (Àrebrs

rirsuta ssp. saqittere) .-n Clele helnrbloen (Pseuclolurruria

.Lrrca)- ()verigens is log het genus Carnpalul:r. de klokjes,
:'cschernrtl. die niet explicict maar r,vcl geregelcl op muren
.,rorkonrerr.

-lanu'ijzing tot fiat|utmofi tnent
l)c Ncdcrl:rndsc u'ct biedt nog een nrorelijkheid tot
.rns'ijzing van de status van 'llescherrnd

\.rturlrlnonunrcnt'- I)it is bijvoorbeeld het gevel gervccsr

'ri ilc Hogc Frontcn in Maastricht in vertrand met dc

- -r('kcnis er\rerr voor de Muurhagedis. Dc l:irrwiizirrg van
i-zc status rvordt voolaÍlcgaarr door een advies van clc

\ rrr,urrbeschcrrnirrgsralcl. Deze instantie kijkt nict allccr-r

: ,.,r' de lratLrLrrweterrschappelijke bctekcnis, nraar ook nàar

:, : toekonrstperspectiel. I Iierbij kuuueu bodcnsancring,
:_ ::rologiscire voonlerrreirs, de aanwezighcicl var-r ccn

.:rnrichtingsplan of bijzouclere noodzakclijkc

.,.rrregelen een rol spclcn.

Ro,le Lijst
. :: llvL' plxltsing onder de Natuurbescherurilgswet

. ::r:ral1 plàllten- en diersoorten op de zogen.rarldc I{ocle
.: \\ orclen geplaatst.

:rn Rocle I-ijst is eclr ovcrzichL vin zcldz:rrrre bedreigcle
\'.\ ctsbiuc phnteÍr- eD cliersoorten. Zo'u li.jst hecft

- .:: ',,. cttelijke status, lrraar worclt wcl a1s ccn bclangrijk
-:,:.- cn planologisch kadcr gczicD cn echantccrd b!i de
.-i:r11.'ndc bclcidsniveau's. Ilode Lijsten worden

: :::-rrionaal cn nrondiall sanlengesteld. Clriteria voot
:.r:rg zi.jn vastgesteld door de ILIC)N18, rnlar worden

: -.:ii rlel aangepast. Voor ons land bestaar nog gcerr
' :::l llstgestelde Rodc Lijst varr hogcre plarrten en

-::-. \\'el is er een conceptljjst vastgestelcl, die in dc
- . ..rn Heukels is opÍlcno111c11.-l'r Op dc Ncdcrlar-rdsc
:- Llst komcr-r ccn aalrtal soortcn voor dic
,.:-:isriek zijn voor mr.rrcn of rotsnflicLls \'v:làrondcr,
'-: Jc soorlcn dic ook ondcr dc Natuurbcschclrnings
' ,.lrn: Bosroos (I{osa arvcnsis), Viltroos (l{osa

- :::,rr.r cn Ilosa p<cudoscahriuscule), Muurhlviksknrid
' :.-rLrur lnuLorunr). SierLjk vetrnuur (Sagina nodosa),

:-::: rJ.rrn (Sedunr reflexum), Zacht vc-tkruicl (Secluru

::-:l.rlc). Sti.1v.- naaldvarer-L (Polystichurr aculeatuln)

- .:::tc naaldvarerr (Polystichurrr setiièrurr).

\ :. 1 t lc I o n1u dtÍ.uLd hdrikskui d op

.\Lr:L:rridtt.

7. Besluit

llegroeiing varr ruïrics spcclt cerr belarrgíjke rol in de

verlr:rgilrg van cle erosieprocersen. De rrate rvaarir-r is

r'veI aihankelljk ven c1e aarcl van de vcgctatic cn dc

eigenschappcn van clc nrinc. Voor ccn llloor aàntal soortcll
p1;urtcn cl clicrcn zijn ruïncs bij uitsrck ccn gcschikt clr

karaktcristick milicu. Uit divcrsc cxpcdnlcntcn bij hcrstcl

van ruïncs cn oudc n-rurcn is {jcblckcn, dat liandhl,ing
van bijzondcrc bcgrociing nccstal gocd nrogclijk is.

Vcrschillende nltuuftechnischc bclrccÍ\mlddclen stxan

daarbij ter beschikking. Door transplantatie- en

herirrtroductie vxo zeldzaDlc sooltcn kunncn deze

bchouclen worclerr- Aanbrelge vau vcgetatiezoden is een

goed rniclciel orrr ruïnerruren afte cieklierr err te bufferen
w.lt tevens een visueel aantr-ekkelijk bee1cl oplevcrt.

ln dc praktijk van bchccr van oudc nlurcn cn mïncs gcclt
hct hantcren van regelgeviug en wetten extra problerren.
Als nruur-werk dusdanig in verval is dat ingrijpcrrd hcrstcl
noodzekelilk is, zal u,aardevolle begroeiing nreestal

nrocilijk te hrndhaven zi.jn. Meer darr regelgeving is

crcxtiviteit en motivatie geboden orn behoud, al dan niet
middels trarlsplantxties of herintroductic's. te realiseren.

Rij herintroductie dient zoveel rnoeelijk eebruik
gernaakt te worder van oorspronkclijk ilheerrrse plarrterr

cn dier-en, ofcultuurvariëteiten clie ter plekke ofin cle

regio voorkomeu. Hierdoor kan een bijclrage gelever cl

vu orclen a:ru hct bchoucl vau specifiek genetisch nuteri:rxl.
Plar.rtmatcria:rl dat bij r,villckcurigc kr'r,ckcrij cn rvordt
aangcschaft is mccstal van ccn onbckcndc hcrkonst cn

draegt eerder bij tot floravcNalsin!1. Vcrzarnclen van

planten en dieren ten behoeve van herintroductie rnag

uitela:rrd lict tcn kostc llaan valr de popularies ter pl:latse.+ir

Varr de rrog besta:urdc crr rhans zeldzaarrr begroeide ruïn.-s

il Neclerlancl is lret ,,,:rn bellng orn een systenlaaiscl]e

rnr <nt rri,.rtie \.ln (l( pl lr.tcn.o!)r r(rr r]l \ rÉ(rJI rc oP le

nakcn. -Bcr.r dcrgclijk ovcrzicht outbreekt uog op clit

momcnt. ()p !!rond hicrvan kunrrcn vanv!.cgc hr-1n

zcldza:rnrhcid en ccologischc bctckcnrs dc u,aardcvollc
bcgroeiingcn irr ka:rrt u-ordcn gcbr:rcht.

l)aarneast kan aanElegeven worden in hoeverre
begroeiing wenselijk ofschadelijk is voor liet betreffencle

rrruLrrwcrk cu welkc rrraatrcgclerr rvcnsclijk of
looclzakelijk zijn orn cle vegetatie in staDcl te houden.

!cn ruïnc is gccn statisch clcmcnt, maar voortdlrrcnd
in bcwcging cr-r ir-r sricccssic- Monitoring van cnkclc
karaktcristickc ruïncvcgctàtics vcrsprcid ir-r hct land, kan
mccr inzlcht gcvcn in dic succcssic cn bctcrc adviscring
mogclijk makcn. ll.uïncs als dic van Warmond, 13atcnburg

cn Vllkenburg konren daarbij in ranmcrking.
ccn ncrgeluuut itt
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