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VOORWOORD  
 
In het voorjaar van 2014 heeft de afdeling milieu van de gemeente Amersfoort, 

vertegenwoordigd door mevrouw Renée van Assema, aan de KNNV afdeling Amersfoort e.o. 

gevraagd een onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van muurvarens op de 

kademuren van een deel van de wijk De Laak. Aan dat verzoek is graag voldaan omdat dit 

type onderzoek geheel past in de doelstellingen van de KNNV, namelijk natuurbeleving, 

studie en onderzoek naar flora en fauna en kennisoverdracht.  

 

Over de KNNV  

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 

Vereniging, KNNV, is een vereniging van mensen 

die iets hebben met de natuur. Ze willen de natuur 

beleven, proberen te begrijpen en beschermen. 

Daarom zijn de leden van de KNNV vaak buiten in 

het veld te vinden. De KNNV is al meer dan 100 jaar 

de vereniging voor veldbiologie in Nederland.  

Het beschermen en bewaken van de natuur in ons 

land zien wij als een belangrijke taak voor alle 

natuurorganisaties. Wij zijn van mening dat de 

natuur pas effectief beschermd kan worden door de 

natuur te onderzoeken. De afdelingen van de KNNV 

richten zich daarom vooral op natuurstudie via 

werkgroepen van planten, insecten, vogels, mossen enz.  

 

De KNNV is een veelzijdige vereniging. Belangstelling voor en kennis van de natuur gaan 

hand in hand. Jong en oud kunnen er terecht. Zowel vakmensen als liefhebbers die meer 

willen weten, zijn er te vinden. Leden van de KNNV ontvangen het verenigingsblad Natura, 

dat zes keer per jaar verschijnt. Hierin staan informatieve artikelen over natuur, 

natuurbescherming, boekbesprekingen en het laatste nieuws uit de vereniging. Daarnaast 

ontvangen leden van KNNV Amersfoort e.o. het afdelingsblad de Konvo, dat 8 tot 10 maal 

per jaar verschijnt. Dit blad staat ook in digitale vorm op de website.  

KNNV-leden krijgen forse kortingen op boeken uit de eigen landelijke KNNV-Uitgeverij.  

Meer informatie over de landelijke vereniging is te vinden op http://www.knnv.nl en over de 

Amersfoortse KNNV op http://www.knnv.nl/amersfoort.  

 

Afdeling Amersfoort en omgeving  

De Amersfoortse afdeling is opgericht in 1911 en bestaat in het jaar van dit 

vegetatieonderzoek dus ruim 100 jaar! Behalve de stad Amersfoort omvat de afdeling ook 

een vrij groot gebied eromheen. Er zijn zo’n honderd leden uit Amersfoort en wijde 

omgeving. De hoofdactiviteiten van de afdeling bestaan uit cursussen, 

inventarisatieprojecten, werkgroep bijeenkomsten, natuurlezingen en excursies. Wij werken 

daarbij samen met het IVN Amersfoort en het milieucentrum Landgoed Schothorst in 

Amersfoort van de gemeente Amersfoort. 

 

Joop de Wilde 

Projectleider KNNV, Afdeling Amersfoort e.o. “Onderzoek muurvarens De Laak”. 
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INLEIDING 

 

In 1991 verscheen de “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra”  van het toenmalige 

ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In deze nota werd 

aangegeven op welke wijze de overheid wilde komen tot belangrijke woningbouwlocaties 

aan de rand van grote steden. Daar zouden zogenaamde Vinexwijken moeten ontstaan. 

Overleg tussen de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort leidde er toe dat aan de 

noordzijde van Amersfoort, noordelijk van de rijksweg A 1, een nieuwe wijk zou worden 

gebouwd: Vathorst. 

Een van de deelgebieden van de wijk Vathorst is “De Laak”. Bij de opzet van De Laak is 

gekozen voor een “moderne grachtenstad”. Kenmerkend voor het ontwerp zijn 

huizenblokken gescheiden door grachtjes, kades en bruggen. Karakteristieke 

grachtenpanden maken deel uit van de huizenblokken. 

   

 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 De drie bouwfasen van De Laak. 

 
Bij het ontwerpen van de kademuren is bewust gekozen voor een mortelsamenstelling die 

mogelijk zou kunnen leiden tot een gevarieerde begroeiing met muurplanten waarbij vooral 

gehoopt werd op het verschijnen van muurvarens. 

In de maanden juni en juli 2014 heeft, in opdracht van gemeente Amersfoort, een onderzoek 

plaatsgevonden naar de begroeiing van de kademuren in de De Laak.  Het onderzoek was 

specifiek gericht op de groei van muurvarens. De algemene planteninventarisatie is 

uitgevoerd door leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, Afdeling 

Amersfoort e.o. De determinatie van de muurvarens werd uitgevoerd door dezelfde groep 

onder leiding van Harry Roskam verbonden aan het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit 

Naturalis, sectie Nationaal Herbarium Nederland, Leiden. In de tweede helft van 2014 en de 

eerste maanden van 2015 is aanvullend onderzoek verricht. 

 

In deze eindreportage valt te lezen dat relatief veel muurvarens zijn aangetroffen. 

Aanvankelijk alleen op kademuren in de eerste bouwfase en alleen in een voeg tussen de 

kademuren en de daarop geplaatste dekstenen. Pas tijdens het aanvullende onderzoek in 

2015 werden aanwijzingen gevonden waaruit deze onderzoeksgegevens konden worden 

verklaard. 
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WERKWIJZE 
 

Het deelgebied “De Laak” maakt deel uit van de wijk Vathorst in Amersfoort. De Laak is in 

drie gedeelten gebouwd. Met de bouw van de eerste fase werd begonnen in 2004. Met de 

tweede fase werd begonnen in 2006 (zie Fig.1). Fase drie is nog gaande. 

In het voorjaar van 2014 werd door leden van de plantenwerkgroep van de Koninklijke 

Nederlandse Vereniging voor Veldbiologie, Afdeling Amersfoort e.o. (verder te noemen 

KNNV) een eerste verkenning uitgevoerd. Het doel was om vast te stellen of er inderdaad 

muurvarens op de kademuren van De Laak aanwezig waren. Het onderzoek richtte zich in 

opdracht van de gemeente Amersfoort op de kademuren van bouwfase 1. 

Uit de eerste verkenning in juni bleek dat er voldoende varens aanwezig waren om een 

uitgebreider onderzoek te rechtvaardigen. In juli 2014 werd het meest zuidoostelijke deel van 

de kademuren in De Laak onderzocht. Het omvatte de straten:  

 
 
 
 
Durgerdamhaven, Gaastgracht, Genemuidengracht, 

Harderwijkkade, Hindeloopenkade, Huizenkade, 

Kolhornkade, Kuinrestraat, Laaksumstraat, Lemmerkade, 

Makkumgracht, Markenhaven, Muidenkade, Oeverweg, 

Schellingwoudegracht en Weteringkade.  

Fig.2. De onderzochte kademuren. 

 
Om een goede inventarisatie mogelijk te maken was het noodzakelijk de kademuren vanaf 

het water te onderzoeken. Dat leidde er toe dat slechts een beperkt aantal onderzoekers aan 

de inventarisatie kon deelnemen. De boot die voor het onderzoek werd gebruikt, bood aan 

slechts zes personen plaats. Er werd gebruik gemaakt van een sloep aangedreven door een 

elektrische fluistermotor. 

In augustus 2014 werden, vanaf de kant, de overige straten van bouwfase 1 en van 

bouwfase 2 van De Laak geïnventariseerd. Vanuit het onderzoek in juni was al duidelijk 

geworden dat op die kades geen varens aanwezig waren. De inventarisatie in augustus werd 

volledig gericht op de aanwezigheid van zaadplanten. 

dat de muurvarens alleen voorkomen in bouwfase 1 en alleen in de voeg tussen de 

kademuur en de dekstenen. De derde fase van het onderzoek richtte zich op een logische 

verklaring voor het feit. Daarvoor werd gericht onderzoek gedaan naar de constructie van de 

kademuren en de voeg waarin de varens groeien. 
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GESCHIEDENIS WIJK VATHORST EN DEELGEBIED DE LAAK 

 

In 1991 verscheen de “Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra”  van het toenmalige 

ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Als gevolg van deze 

doelstelling ontstaat aan de noordzijde van Amersfoort, noordelijk van de rijksweg A 1, een 

nieuwe wijk: Vathorst. Het masterplan voor de ontwikkeling van Vathorst is opgesteld door 

de stedenbouwkundigen Ashok Bhalotra en Adriaan Geuze. 

 

Foto 1. Boerderij Vathorst aan de Heideweg. 

 

De Wijk is vernoemd naar boerderij Vathorst die nog steeds gelegen is aan de Heideweg. 

Het woord “horst” kent meerdere betekenissen. Het kan duiden op een roofvogelnest, een 

gedeelte van de aardkorst, die langs een breuklijn omhoog gestuwd is, of een verhoging in 

het landschap. Zo’n horst in het terrein is vaak ontstaan door zandverstuivingen of door 

menselijke arbeid. Vooral in lager gelegen gebieden werden de eerste nederzettingen 

gevestigd op de hoger gelegen delen in het landschap zoals dekzandruggen en horsten 

 

Het gebied werd al vroeg door de mens bezocht en gebruikt. Archeologisch onderzoek heeft 

uitgewezen dat veel jagers/verzamelaars al in de Midden Steentijd (9.000 – 4.500 voor 

Christus) door deze omgeving trokken op jacht naar het nodige voedsel. De namen van een 

aantal buurtgemeenschappen uit de omgeving van de wijk Vathorst geven inzicht in het 

verleden van de streek. Calveen, Nijkerkerveen, Hooglanderveen en Hoevelakerveen  

duiden allemaal op het feit dat het gaat om oude veengebieden. Ontstaan in de 

moerasgebieden van de lager gelegen delen van de Geldersche Vallei. De wegen, 

boerderijen en kleine woonkernen ontstonden op de hogere dekzandruggen en horsten.  

De wijk Vathorst is grotendeels gebouwd op grond van de voormalige gemeente Hoogland. 

Dit dorp verloor op 1 januari 1974 haar zelfstandigheid en werd ingelijfd in de gemeente 

Amersfoort. Het grondgebied van Hoogland werd verdeeld tussen de Gemeente Amersfoort 

en de gemeente Bunschoten. Het noordelijke deel van de gronden, ten noorden van de 

snelweg A1, ging naar Bunschoten. Om de stedelijke uitbreiding van Amersfoort mogelijk te 

maken moest het grondgebied van Amersfoort verder worden uitgebreid met stukken grond 

van de gemeente Nijkerk en van de voormalige gemeente Hoevelaken. 

Vathorst kent drie belangrijke deelgebieden: De Bron, De Velden en De Laak.  
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CONSTRUCTIE KADEMUREN DEELGEBIED DE LAAK 

 
Het deelgebied “De Laak” is ontworpen als “grachtenstad”. Fraaie panden langs kleine, 

knusse grachten met veel bruggetjes en overal mogelijkheden voor de bewoners een bootje 

aan te meren. Veel woonhuizen grenzen met de achtertuin aan het water. Veel andere 

huizen bieden aan de voorzijde uitzicht op de grachten. 

 

Oude kademuren, die vooral worden aangetroffen in het centrum van historische steden, zijn 

vaak begroeid met een grote diversiteit aan planten. Als de goede condities aanwezig zijn, 

zullen ook varens deel uit maken van de muurflora. Voor planten zijn kademuren niets meer 

of minder dan rotsachtige milieus die in ieder geval aan een aantal voorwaarden moeten 

voldoen om voor planten interessant te zijn. Belangrijk is dat er voldoende vocht kan worden 

vastgehouden en dat de wand voldoende poreus is om houvast te bieden aan de wortels van 

de planten. Afhankelijk van de samenstelling van de mortel – kalkhoudend (basisch), 

neutraal of zuur – zullen zich planten vestigen die kenmerkend zijn voor dergelijke milieus. 

Ook schaduw, wel of geen zon en de helling van het oppervlak spelen een rol. 

 

Tijdens de ontwerpfase van de deelwijk ontstond het idee om bij de constructie van de 

kademuren gebruik te maken van speciale stenen en kalkrijke specie met het oogmerk om in 

de toekomst mooi begroeide kademuren te krijgen. De wens van de gemeente Amersfoort 

leidde wel tot een discussie tussen de aannemer (Heijmans), verantwoordelijk voor de bouw 

van de kademuren en de gemeente Amersfoort. De toepassing van kalkrijke mortel voor het 

metselen van de stenen vraagt om een verhouding van 1 deel kalk, 1 deel cement en 6 

delen zand. Dat resulteert in een zeker risico op het eroderen van de voegen, vorstschade, 

afbrokkelen van stenen en extreme uittreding van kalk. Uiteindelijk werd gekozen voor 

metselbakstenen, klasse B3, WF HV Mangaan Gereduceerd Gesinterd, vorstklasse D. 

Geproduceerd door Rodruza BV (Steenfabriek Rossum bv) en metselmortel CK3 

(Cementbouw) 

 
Navraag over de samenstelling van metselmortel "CK3" bij de firma Remix leverde de 

verrassende mededeling op dat er geen mortel met de code CK3 bestaat. Wel bestaat de 

CK5.3. Dit is geen doorstrijkmortel, maar kan alleen als traditioneel worden ingezet. De 

CK5.3 is voor sterk zuigende stenen. De 30N25 van Rodruza is een normaal zuigende 

steen. Hier moet dus de Megamix mortel CK.5.0 voor worden toegepast. De BM1 van Remix 

is een tegenhanger van de CK5.0 en wordt nu bij nieuw te bouwen kademuren toegepast. 

Deze zou ook de juiste samenstelling van 1 deel kalk, 1 deel cement en 6 delen zand 

hebben. Wel is het advies van Remix om voor kademuren te gaan doorstrijken ipv 

traditioneel metselen en navoegen. Dit  omdat metselen en navoegen 2 handelingen zijn en 

doorstrijken 1handeling met 1 mortel (dit ivm uitknappen van de voegen).Dit heeft ook de 

voorkeur van de gemeente Amersfoort. 

Bijzonder aan het mortel BM1 is dat het uitbloeiingsarm is. Het is nog even de vraag wat de 

toegevoegde stoffen om kalkuitbloei te voorkomen doen voor planten. 
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De kademuren hebben een bijzondere constructie. 

Voor de sterkte van de wand is gebruik gemaakt van 

betonelementen in de vorm van een hoofdletter L. De 

verticale balk van de L is de achterwand. Op de 

voetbalk van de L is een muur gemetseld die onder een 

hoek van 5 graden achterover helt richting de 

achterwand. De muur is met roestvrij stalen 

spouwankers verankerd aan de achterwand. De helling 

van de gemetselde muur vergroot de kans op de groei 

van bijzondere muurplanten. Dat de kademuren onder 

een hoek van 5 graden achterover leunen is geen 

willekeurige keus. Een steile, verticale muur zal eerder 

verdrogen dan een muur onder een kleine achterover 

leunende hoek. Een te veel hellende muur is minder 

geliefd bij de echte muurplanten, zoals varens, maar 

biedt vaak wel een goede habitat voor andere planten. 

 

 

 

 

De spouw tussen de achterwand en de gemetselde muur is gevuld met metselmortel. De 

voegen tussen de stenen zijn 5 mm terugliggend ten opzichte van de voorzijde van de 

stenen.  

Aan de bovenzijde van de muur zijn twee lagen stenen gemetseld die horizontaal liggen. 

Deze twee rijen stenen liggen 15 mm terugliggend ten opzichte van de muur (zie fig. 3 ). 

Boven deze horizontaal gemetselde stenen is een voeg met daarboven een betonnen 

afdeksteen. Tussen de verschillende dekstenen zijn voegen aanwezig. Deze zijn open (zie 

fig. 4). 

 

              
Foto 3.  Foto 4.  
De voegen tussen de afdekstenen en de                      Om de paar meter zijn waterspuwers in de 
bestrating zijn open.                                             kademuur geplaatst. 
  

Pas tijdens het aanvullend onderzoek begin 2015 werd duidelijk dat de dekstenen voor 

slechts een klein deel op het betonelement zijn gemetseld. Er is een diepe, open voeg 

aanwezig tussen de stenen van de kademuur en de volgegoten achterliggende spouw. De 

gietmortel is niet waterdoorlatend. Water kan alleen via de voegen tussen de afdekstenen 

achter het metselwerk komen. 

Fig. 3 Constructie van de kademuren 
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Fig.4  Tussen de afdeksteen en de kademuur is een diepe, open voeg aanwezig. 
In deze voeg vindt momenteel alle plantengroei plaats. 

 
Voor plantengroei op muren is het essentieel dat de stenen en/of voegen voldoende vocht 

kunnen vasthouden om af te kunnen geven aan de planten. In de constructie van de 

kademuren in De Laak krijgen de stenen, de mortel achter de muur en de mortel van de 

voegen tussen de stenen van de kademuur, voldoende vocht via de voegen tussen de 

dekstenen en van onderaf via capillaire werking van het grachtwater. 

 
 

 
 
Foto 5  De open voeg (zie fig. 4) tussen de stenen van de kademuur en de afdeksteen. 
In juni 2015 is voor de eerste maal een volwassen varen (Mannetjesvaren) op de muur zelf te zien.  
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KADEMUREN TWEEDE BOUWFASE 
 
Tijdens de eerste verkenning van de kademuren in juni 2014 en tijdens het 

inventarisatieonderzoek in juli van datzelfde jaar, viel het op dat slechts op een deel van de 

kademuren van bouwfase 1 varens werden aangetroffen. Op de kademuren van fase 2 

werden helemaal geen varens gevonden. Wel waren er veel zaadplanten aanwezig. Als 

mogelijke oorzaak werd de factor tijd gezien. De muren uit de beginfase van bouwfase 1 

waren ouder dan de andere kademuren. Ook zou de samenstelling van de mortel een 

oorzaak kunnen zijn. Later werd vastgesteld dat bij de constructie van de muren overal 

dezelfde mortel was toegepast.  

Een tweede belangrijke vaststelling was dat alle planten alleen maar groeiden in de voeg 

tussen de bovenste stenen van de kademuur en de daarboven liggende afdeksteen (zie fig. 

4) In eerste instantie werd daar nog geen dekkende verklaring voor gevonden. Later werd 

duidelijk dat het om een open voeg gaat zoals beschreven op pagina 10. 

Pas tijdens het aanvullend onderzoek, begin 2015, werd een mogelijke verklaring gevonden 

voor het ontbreken van muurvarens op een deel van de kademuren in bouwfase 1 en op de 

kademuren van de bouwfase 2. Er zijn in het ontwerp van de wijk twee type kademuren 

opgenomen. Kademuren die direct aansluiten op de bestrating (zie foto 6) en kademuren die 

via een glooiende, aarden wal aansluiten op de bestrating (zie foto 7). Uit het onderzoek 

bleek dat de muurvarens alleen voorkomen op kademuren die direct aansluiten op de 

bestrating (zie foto 6). In bouwfase 2 is er slechts één kade waarbij de kademuur 

rechtstreeks aansluit op de bestrating. Op die muur werden inderdaad 26 varens gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto 6. 

In bouwfase 1 is een redelijk aantal 
kademuren die rechtstreeks aansluiten op 
de bestrating. Bij regen vloeit er daardoor 
rijkelijk regenwater over de kademuren. 

Foto 7. 

In bouwfase 2 is, op één straat na, gekozen 
voor een glooiende, aarden wal tussen de 
kademuren en de bestrating. Bij deze 
kademuren zijn geen varens aangetroffen. Op 
de enige kademuur in fase 2 die wel aansluit op 
de bestrating zijn 26 varens gevonden. 



Inventarisatieonderzoek muurvarens en zaadplanten wijk Vathorst – deelgebied De Laak Amersfoort 
 

8 
 

MUURPLANTEN 

 
Bij de begroeiing van muren moeten we onderscheid maken tussen klimplanten en 

muurplanten. Klimplanten zijn er in twee variaties: planten die zich hechten met zuignapjes, 

met klimharen of hechtwortels aan een wand of planten die een “ wand beklimmen” via 

klimmiddelen die door de mens zijn aangebracht zoals hechtdraden of klimrekken. 

Muurplanten vestigen zich met hun wortelstelsels op een stenen ondergrond die zowel 

natuurlijk als kunstmatig kan zijn. Op een kunstmatige stenen ondergrond zoals muren, kan 

onder bepaalde omstandigheden een variëteit aan planten gedijen. De eisen die planten 

stellen aan de plek waar zij zich op muren vestigen, leidt er toe dat niet alle muren een 

goede habitat vormen voor alle muurplanten. Planten moeten de “vestigingsplaats” op een 

muur kunnen bereiken; de muur moet voldoende houvast bieden voor het wortelstelsel; de 

plant moet voedsel op kunnen nemen; vocht en temperatuur dienen binnen bepaalde 

grenzen te blijven en de lichtomstandigheden zoals licht en schaduw moeten correct zijn.   

Zo is er bijvoorbeeld de bewering dat muurvarens het beter zouden doen op katholieke 

kerken dan op protestantse.  De reden zou zijn dat katholieke kerken vaker gedurende de 

week in gebruik zijn en daardoor continue verwarmd worden terwijl protestantse kerken 

alleen in de weekeinden verwarmd zouden worden. Een iets hogere temperatuur van de 

muren op koude momenten kunnen net het verschil uit maken voor goede 

vestigingscondities voor varens of niet. 

 

 

 

 

Muurleeuwenbek is vaak één van de eerste 

planten die op muren wordt aangetroffen. 

Van oorsprong is de Muurleeuwenbek een 

rotsplant 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kruipklokje is een plant die goed gedijt op 

zowel matig zure als op kalkrijke grond. 

De plant groeit ook uitstekend op een 

stenige ondergrond. 
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SUCCESSIE 

 
Net als op het land vindt ook op muren successie plaats. De belangrijkste oorzaken voor 

successie op muren zijn het verweringsproces en als gevolg daarvan veranderingen in de 

chemische samenstelling van de stenen ondergrond en het voedselaanbod. Tijdens het 

verweringsproces komt er in toenemende mate kalk vrij en verandert de zuurgraad (ph-

waarde). Ook ontstaan er door het verweringsproces steeds meer scheuren, kieren en 

gaatjes. Deze bieden in toenemende mate houvast aan wortelstelsels. Het zijn vooral 

mossen en korstmossen die als eerste, als pioniers, op muren worden aangetroffen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8  
Korstmossen zijn de eerste organismen uit de flora die 
de muren bedekken 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9  

Ook mossen voelen zich al gauw thuis. Verwering van 

stenen of van de voegen biedt al gauw voldoende 

hechtingsplaatsen 

 
Muurvaren en Muurleeuwenbek zijn vertegenwoordigers uit de familie van de sporenplanten 

en uit de reeks zaadplanten die in de successie vaak als eerste de mossen opvolgen.  Als 

muren verder verweren en de zuurgraad hoog genoeg wordt, verschijnen soorten als de 

Tongvaren en Steenbreekvaren. Uit de literatuur is bekend dat het proces van successie 

onder invloed van verwering meestal pas leidt tot het verschijnen van de Steenbreekvaren 

na een periode van 30 jaar. Bij verdere verzuring van het milieu op de muur, door uitloging, 

gaat de Mannetjesvaren zich steeds “prettiger voelen” en in aantal toenemen. Dat de 

Mannetjesvaren nu al dominant op de muren van De Laak aanwezig is en ook de 

Steenbreekvaren al op veel plaatsen voorkomt, komt waarschijnlijk omdat het 

uitlogingsproces in de bovenste voeg van de kademuren versneld verloopt. De huidige 

kalkmortels hebben een zuurgraad van ph 8 en 9. Voor de meeste muurvarens geldt dat een 

ph-waarde (zuurgraad) van 7-8 ideaal is. Voor muurbloem is een ph waarde tussen 6 en 7 

ideaal. Het is opmerkelijk dat er reeds zo kort na de bouw van de kademuren zoveel 

varensoorten aanwezig zijn. Dat kan duiden op een versneld uitlogingsproces in de 

openvoeg tussen de kademuur en de dekstenen.  
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MUURVARENS IN DE LAAK – VATHORST 
 
Tijdens het onderzoek zijn de volgende varen soorten aangetroffen: 
 

 Geschubde mannetjesvaren -     Dryopteris affinis 

 Mannetjesvaren   Dryopteris filix-mas 

 Stijve naaldvaren   Polystichum aculeatum 

 IJzervaren    Cyrtomium fortunei 

 Moerasvaren    Thelypteris palustris 

 Muurvaren    Asplenium ruta-muraria 

 Steenbreekvaren   Asplenium trichomanes subsp.quadrivalens 

 Tongvaren    Asplenium scolopendrium 

 Zwartsteel    Asplenium adiantum-nigrum 

 

 
Geschubde mannetjesvaren Dryopteris affinis 

 

 
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 
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Stijve naaldvaren Polystichum aculeatum 

 

 
Ijzervaren Cyrtomium fortunei 

 

 
Muurvaren Asplenium ruta-muraria 
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Steenbreekvaren Asplenium trichomanes subsp.  Quadrivalens 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tongvaren Asplenium scolopendrium 
 

 
Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum 
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VARENSOORTEN EN HUN FAMILIES 
 
De gevonden varensoorten behoren tot drie verschillende families: De Streepvarenfamilie, 

de Niervarenfamilie en de Moerasvarenfamilie. 

 

De Tongvaren, Muurvaren, Zwartsteel en de Steenbreekvaren behoren tot de 

Streepvarenfamilie, de Aspleniaceae. Deze varens zijn te herkennen aan streepvormige sori 

(sporenhoopjes) op de bladsegmenten.  

Er komen in Nederland zes soorten voor waarvan er dus vier te vinden zijn op de muren in 

De Laak. 

 

De Geschubde mannetjesvaren, Mannetjesvaren, Stijve naaldvaren en IJzervaren behoren 

tot de familie van de Niervarens, de Dryopteridaceae. De sori van deze varens zijn afgedekt 

met een niervormig vlies. Nederland kent zeven soorten. Binnen de familie van de 

Niervarens komen vele kruisingen/bastaarden voor. In tegenstelling tot de Streepvarens zijn 

de Niervarens geen specifieke muurbewoners.  

 

De Moerasvarenfamilie, de  Thelypteridaceae, kent slechts drie soorten in Nederland: de 

Stippelvaren, de Smalle beukvaren en de Moerasvaren. Kenmerkend voor de Moerasvarens 

is dat de kleine ronde sori dicht bij de bladrand op zijnerven zijn ingepland. In De Laak is 

slechts één exemplaar van de Moerasvaren gevonden. Het betreft een plant die niet in de 

voeg van de kademuur is gevonden maar aan de voet van de muur. 

 

De Mannetjesvaren is op de kademuren in De Laak veruit het meest vertegenwoordigd. Op 

meer dan zestig plekken zijn ruim over de honderd exemplaren aangetroffen. Een goede 

tweede is de Tongvaren die ook op veel muren voorkomt. De Muurvaren, die gezien wordt 

als een pionier die vaak als eerste varensoort op een muur verschijnt, komt veel minder vaak 

voor. Van de Moerasvaren is slechts één exemplaar gevonden.  

 

De Steenbreekvaren komt in meerdere ondersoorten voor. Er is één ondersoort (Asplenium 

trichomanes subsp. trichomanes) die zuurminnend is. Een tweede ondersoort (Asplenium 

trichomanes subsp. quadrivalens)is  kalkminnend. De verschillen tussen de twee 

ondersoorten zijn moeilijk vast te stellen. Op grond van het feit dat de steenbreekvarens in 

De Laak voorkomen in de voeg waarin ook veel mannetjesvarens voorkomen (die zuur 

minnend zijn) zou verwacht mogen worden dat het zou gaan om de variëteit  trichomanes 

subsp. trichomanes. Tijdens het onderzoek stelde varenexpert Harry Roskam echter vast dat 

het gaat om de andere variëteit  trichomanes subsp. quadrivalens. 

 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat er onder de mannetjesvarens en de tongvarens 

meerdere variëteiten aanwezig zijn. Dat kan onder invloed zijn van uitzaaiingen vanuit 

tuinen. Via tuincentra worden vele varensoorten en kruisingen aangeboden. 
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Tuinvariant van de Mannetjesvaren 

 
Tuinvariant van de Tongvaren 
 

In de literatuur is weinig terug te vinden over de optimale zuurgraad voor de verschillende 

varensoorten. De volgende aanwijzigingen zijn aangetroffen: 

 

Mannetjesvaren   -  licht zuur tot neutrale grondslag.  

Steenbreekvaren   -  subsp. quadrivalens is een kalkminnaar 

        subsp. trichomanes geeft voorkeur aan een kalkarm milieu 

Tongvaren   - heeft een PH-waarde van tussen de 7,5 en 8.6 nodig 

Schubvaren   - staat in kalk. 

Zachte naaldvaren - Ph-waarde tussen 6,5 en 8,0 

Stijve naaldvaren   -  vraagt kalkrijke grond.  
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ZAADPLANTEN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gevleugeld hertshooi 
 

                     Wilde peen 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Koninginnekruid 
 

                     Wolfspoot 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 Watermuur 
 

                      Watermuur 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Walstroleeuwenbek 

 
                            Grote wederik 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Het onderzoek naar muurvarens op de kademuren in het deelgebied De Laak heeft geleid tot 

enige opmerkelijke feiten: 

 

 De muurvarens komen alleen voor in een deel van de kademuren,  dat in de eerste 

bouwfase 1, in 2004 is gebouwd en op één kademuur in bouwfase 2. 

 

 De varens en de zaadplanten groeien alleen in de voeg tussen de twee bovenste 

stenen van de kademuur en de betonnen afdeksteen (zie hoofdstuk constructie 

kademuren). 

 

 Sporadisch worden rond bruggen, op hogere kademuren waar sprake is van een 

verticale voeg (waar muren op elkaar aansluiten), varens of zaadplanten gevonden. 

Nog zeldzamer zijn de vondsten van juveniele varens  op de wanden.  

 

                    
       Foto 10  Een juveniele varen( waarschijnlijk Mannetjesvaren) als eerste pionier op de muur zelf. 
 

 Zaadplanten zijn in de kademuren van de tweede bouwfase (2006) veel rijker 

aanwezig dan op de kademuren van bouwfase 1 

 

 Een begroeiing met varens en zaadplanten over het totale muuroppervlak (dus niet 

alleen in de bovenste voeg)  is alleen aangetroffen bij de sluis in het riviertje de Laak 

bij de Workumstraat. Deze muren maakten geen deel uit van het 

inventarisatieproject. 

 

 Pas aan het einde van het onderzoek, bij de evaluatie van de onderzoeksgegevens, 

is het vermoeden ontstaan dat een directe aansluiting van bestrating op de 

kademuren een belangrijke rol speelt in de vestiging van varens op de kademuren. 

Een dergelijk situatie kennen we ook in de binnenstad van Amersfoort waar zeer veel 

muurvarens aanwezig zijn. Bij alle Amersfoortse grachten sluit de bestrating direct 

aan op de kademuren. Een directe vergelijking is moeilijk omdat de verwering van de 

muren in de binnenstad in een veel verder stadium verkeert dan de muren in De 

Laak. Ook is langs de Amersfoortse grachten geen sprake van afdekstenen met 
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daaronder een open voeg. 

 

 Een belangrijke tweede voorwaarde in De Laak lijkt de aanwezigheid van een open 

voeg te zijn tussen de afdekstenen en de bovenste stenen van de kademuur. Ook de 

open voegen tussen de afdekstenen onderling en de afdekstenen en de straatstenen 

lijken belangrijk. In de open voeg onder de afdekstenen kan zich botanisch materiaal 

ophopen die een voedingsbodem biedt voor varens en zaadplanten. De open voegen 

tussen de afdekstenen onderling en tussen de afdekstenen en de straatklinkers 

zorgen voor voldoende vochtaanvoer naar de open voeg onder de afdekstenen waar 

de planten groeien. 

 

 Nadat geconcludeerd was dat de varens alleen voorkomen in de voeg onder de 

afdekstenen die direct aansluiten op de bestrating, is uiteraard gezocht naar een 

logische verklaring. Deze zou kunnen luiden: Bij bestrating die aansluit op de 

afdekstenen vloeit er bij regen ongefilterd (zuur) regenwater direct door de open voeg 

onder de afdekstenen en over de kademuur. Daardoor verloopt het proces van 

uitloging door de zure regen veel sneller dan elders. Dat kan leiden tot een snellere 

successie. Als in de voegen het verzuring proces inderdaad sneller verloopt, zou dat 

ook een verklaring zijn voor de dominante aanwezigheid van Mannetjes varens. 

Mannetjesvarens zijn zuur minnend.  

 

 Bij een glooiende aarden wal is het water dat over de voegen van de afdekstenen en 

over de kademuur loopt , waarschijnlijk veel voedselrijker en minder zuur. 
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LIJST VAN AANGETROFFEN VARENS EN ZAADPLANTEN 
 

Ned.naam aantal Locatie 

Beklierde bastaardwederik 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Canadese fijnstraal 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Gewone paardenbloem 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Gewoon herderstasje 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Gewoon varkensgras 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Kruipklokje 3 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Hondsdraf 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Liggend vetmuur 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 6 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Moeraskers 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Schijfkamille 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Zandhoornbloem 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Canadese fijnstraal 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur zuidzijde 

IJle zegge 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur zuidzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur zuidzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur zuidzijde 

Akkerdistel 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Bleekgele droogbloem 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Gestreepte witbol 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Grote weegbree 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Jacobskruiskruid 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 3 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Parapluutjesmos 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Riet 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Rood zwenkgras 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Smalle ijzervaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Smalle ijzervaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Steenbreekvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Stijve naaldvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Stijve naaldvaren 2 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Tongvaren 3 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Viltige bastaardwederik 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Wolfspoot 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Zomprus 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 
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Ned.naam aantal Locatie 

Zwartsteel 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur oostzijde 

Gewone melkdistel 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Grote brandnetel 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Haagwinde 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Liggende vetmuur 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Moeraskers 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Muurleeuwenbek 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde + oostzijde 

Muurvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Rietgras 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Schijfkamille 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Veldereprijs 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Zomerfijnstraal 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Zwart tandzaad 1 Vathorst - Markerhaven - kademuur westzijde 

Bleekgele droogbloem 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Muurvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur westzijde 

Muurvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur westzijde 

Stijve naaldvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Witte klaver 1 Vathorst - Schellingwoudegracht - kademuur oostzijde 

Liggende vetmuur 1 Vathorst - Muidenkade - kademuur noordzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Muidenkade - kademuur noordzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Kolhornkade - kademuur noordzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Kolhornkade - kademuur noordzijde 

Perzikkruid 1 Vathorst - Kolhornkade - kademuur noordzijde 

Straatgras 1 Vathorst - Muidenkade - kademuur noordzijde 

Wolfspoot 1 Vathorst - Muidenkade - kademuur noordzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Kolhornkade - brug hoek Markerhaven 

Tongvaren 1 Vathorst - Kolhornkade - brug hoek Markerhaven 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Akkerdistel 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Bijvoet 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 
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Ned.naam aantal Locatie 

Gestreepte witbol 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Hopklaver 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Melganzevoet 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Witte klaver 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Wolfspoot 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Zandhoornbloem 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Zwart tandzaad 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Zwarte nachtschade 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur zuidelijk deel 

Bezemkruiskruid 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Bezemkruiskruid 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Gekroesde melkdistel 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Muurvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Muurvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Muurvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Tongvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Tongvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Tongvaren 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Zwartsteel 1 Vathorst - Gaastgracht - kademuur noordelijk deel 

Bezemkruiskruid 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Fioringras 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Geschubde mannetjesvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Geschubde mannetjesvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Harig wilgenroosje 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Mannetjesvaren >20 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Smalle ijzervaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Steenbreekvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Stijve naaldvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Wilgenroosje 1 Vathorst - Genemuidengracht - zuidzijde 

Bezemkruiskruid 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Canadese fijnstraal 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Gewone melkdistel 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Grote weegbree 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 
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Mannetjesvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Muurvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Muurvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Steenbreekvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Stijve naaldvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Tongvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Tongvaren 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Wolfspoot 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Wolfspoot 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Zilverschoon 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Zwart tandzaad 1 Vathorst - Harderwijkerkade - noordelijk deel 

Bleekgele droogbloem 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Geschubde mannetjesvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Mannetjesvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Smalle ijzervaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Steenbreekvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Steenbreekvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Hindelooperkade - westzijde 

Akkerdistel 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Bleekgele droogbloem 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Boerenwormkruid 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Gestreepte witbol 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Gewoon biggekruid 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Grote brandnetel 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Harig wilgenroosje 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Koikarper 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Lavendel 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Moerasvaren 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Tongvaren 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Veldereprijs 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Viltige bastaardwederik 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Walstroleeuwenbek 1 Vathorst - Durgerhaven - westzijde 

Bijvoet   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Canadese fijnstraal   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Zwarte els   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Grote brandnetel   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Europese hanenpoot   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Kleine klaver   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Koninginnekruid   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Mannetjesvaren   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Perzikkruid   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Scherpe boterbloem   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 
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Viltige basterdwederik   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Vrouwenmantel   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Watermunt   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Wolfspoot   Muidenkade zuid tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Canadese fijnstraal   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Zwarte ls   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Grote brandnetel   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Grote wederik   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Harig wilgenroosje   Muidenkade noord tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Harig wilgenroosje   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Kleine klaver   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Mannetjesvaren   Muidenkade noord tussen Medemblikstraat en Ransdorpstraat 

Mannetjesvaren   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Ridderzuring   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Viltige basterdwederik   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Watermunt   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Wolfspoot   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Zwartsteel   Muidenkade noord tussen Ransdorpstraat en Vollenhovenkade 

Bijvoet   Vollenhovenkade 

Canadese fijnstraal   Vollenhovenkade 

Citroengele honingklaver   Vollenhovenkade 

Gewone hoornbloem   Vollenhovenkade 

Gewoon reukgras   Vollenhovenkade 

Grote brandnetel   Vollenhovenkade 

Grote kattenstaart   Vollenhovenkade 

Harig wilgenroosje   Vollenhovenkade 

Kantige basterdwederik   Vollenhovenkade 

Kleine klaver   Vollenhovenkade 

Knopig helmkruid   Vollenhovenkade 

Reukloze kamille   Vollenhovenkade 

Water muur   Vollenhovenkade 

Watermunt   Vollenhovenkade 

Witte honingklaver   Vollenhovenkade 

Witte klaver   Vollenhovenkade 

Wolfspoot   Vollenhovenkade 

Zwart tandzaad   Vollenhovenkade 

Canadese fijnstraal   Urkergracht noordzijde 

Grote brandnetel   Urkergracht noordzijde 

Grote wederik   Urkergracht noordzijde 

Kantig hertshooi   Urkergracht noordzijde 

Knopig helmkruid   Urkergracht noordzijde 

Melkdistel   Urkergracht noordzijde 

Reukloze kamille   Urkergracht noordzijde 

Ridderzuring   Urkergracht noordzijde 

Rode klaver   Urkergracht noordzijde 
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Viltige basterdwederik   Urkergracht noordzijde 

Waterpeper   Urkergracht noordzijde 

Wolfspoot   Urkergracht noordzijde 
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BRONNEN  
 

 Floron - Onderzoek Muurplanten 

http://www.floron.nl/Onderzoek/Muurplanten\ 

 Rijksdienst voor de Monumentenzorg - Gids – techniek – 37 – Het gebruik van 

kalkmortel  

http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/het-gebruik-van-kalkmortel 

 Kalkboek. Het gebruik van kalk als bindmiddel voor metsel- en voegmortels in 

verleden en heden. auteurs: Rob van Hees, Matth van Rooden, Bert van Bommel, 

Jeroen van Rhijn, Michiel van Hunen en Koen van Balen 

http://www.dbnl.org/tekst/bale021kalk01_01/bale021kalk01_01_0006.php 

 Gemeente Zoetermeer – Adviezen voor begroeide muren 

http://mos.zoetermeer.nl/e/d/inspiratieboek/Docs/muren.htm 

 Nederlandse Varen Vereniging - Muurvarens 

http://varenvereniging.blogspot.nl/2012/02/muurplanten-varens.html 

 KNNV, Afdeling Delft - Muurvarens in Delft 

http://www.nederlandse-varenvereniging.nl/overvarens/muurvarens_delft.htm 

 Archief Eemland 

http://www.archiefeemland.nl/ 

 Nederlandse oecologische flora – Wilde planten en hun relaties 

Uitgave IVN in samenwerking met Vara en Vewin 

 Muurvarens in Delft 

http://www.nederlandse-varenvereniging.nl/overvarens/muurvarens_delft.htm 

 Muurvarens in de haven van Woerden 

http://www.nederlandse-varenvereniging.nl/overvarens/varenswoerden.htm 

 Boek “Vathorst – Een portret van een landschap. Conny Meslier en Ago Salverda 

ISBN 40-805487-1-5  

 Wat groeit en bloeit op oude muren. Dr. W. Kruyt. ISBN 90-03-90100 7 

 Handleiding voor de bescherming van bedreigde muurplanten. Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. 1990 

 Interview en correspondentie met Wouter Koudijs, firma Heijmans, over de 

constructie van de kademuren 

 Mededeling van Dhr. K. van der Velde, firma Remix, over morteltoepassingen 

 Remix Productinformatieblad,  "Remix metselmortel BM140UA (NEN-EN 998-2)" 

 Beschermde muurplanten. Ecologische en technische maatregelen bij beheer en 

behoud. Bert Maes en Bert Krüse met medewerking van Remko Andeweg, Henk 

Hillegers en Niels Jeurink 

http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/407.pdf 
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Vervolg overzicht van verschenen publicaties 
 
Aflevering 12    Verspreiding en voorkomen van dagvlinders en libellen in en om Amersfoort,  

door A.E. Boon (oktober 1990) 

Aflevering 11    Onderzoek naar de mogelijkheden voor “actief biologisch beheer” in een singel in een wijk 
Rustenburg te Amersfoort, door J. Muilwijk & R. Nederstigt (september 1990) 

Aflevering 10    De waterkwaliteit van de beken en de grachten te Amersfoort, door J. Muilwijk,  
P. Cornelissen & D. Gillissen (mei 1990) 

Aflevering 9    Chemische kenmerken van het oppervlakte- en grondwater in het Stadspark Schothorst 
1988/1989 door A.H.M. Grimbergen (februari 1990) 

Aflevering 8    Chemische kenmerken van het oppervlaktewater in het Stadspark Schothorst 1987/1988,  
door A. Grimbergen (juli 1989) 

Aflevering 7    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst  te Amersfoort, door 
J.W. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (juni 1989) 

Aflevering 6    De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Randenbroek, Liendert en Rustenburg te 
Amersfoort, door J. Muilwijk, P. Cornelissen & D. Gillissen (april 1988) 

Aflevering 5    Nachtvlinders waargenomen in het Bos Birkhoven, door J.Th.M. Steinmetz & A.W. de Lange 
(januari 1984) 

Aflevering 4    De begroeiing van de grachtmuren in Amersfoort, door G.M. Dirkse, V. van Laar,J. Muilwijk, J.L. 
Spier, J.W. van Vliet & J. Wisman (maart 1983) 

Aflevering 3   
  

Bladmossen op betonnen wegpalen tussen Amersfoort en Hoogland, door G.M. Dirkse,   J.W. 
van Vliet & V. van Laar (januari 1982) 

Aflevering 2   Libellen, waargenomen in de Bosvijver Birkhoven, door L. Boon (november 1980) 
Aflevering 1
  

Vissen in de Polder Zeldert, door G.M. Dirkse & F. van Ommen (oktober 1980) 

 



Gemeente Amersfoort
Centrum voor Natuur 
en Milieu Educatie (CNME)

Postadres
Postbus 4000
3800 EA Amersfoort 

Landgoed Schothorst
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort

T 033 469 52 00
E cnme@amersfoort.nl
I www.amersfoort.nl/cnme 

Met de serie Natuur, Landschap en Milieu van Amersfoort 

biedt de gemeente Amersfoort aan bewoners en natuur-  

en milieuorganisaties een platform om hun onderzoeken  

te publiceren.


