
Betonafval anders bekeken 
F.A. Got: 

Regelmatig worden tuinen verfraaid
 
met vijvers, waterlopen en kleine
 
hoogteverschillen, De bierbij toegepas

te bulpmaterialen zijn o.a. vijverfolie,
 
landbouwplastic en zwerfkeien. Een
 
goed aitematief voor zwerfkeien is af

valbeton.
 
Bedoeld worden hier gesloopte afwerk

vloeren, oude betonnen schuttingen,
 
betonnen verbardingen van tuinpaden
 
enz. Omdat dit sloopmateriaal in brok

stukken vrijkomt laat bet zich heel 'na

tuurlijk' verwerken. AI sne1 nadat bet
 
beton tot een rotstuin is verwerkt vindt
 
bemossing plaats, hetgeen bet natuur

lijk karakter van de rotstuin ten goede
 
komt.
 
Hoe kunnen we nu het best te werk
 
gaan om tot een zo natuurlijk mogelijk
 
gebeel te komen?
 

Vijveraanleg
 
Kies een plek voor de vijver en wei zo

danig dar deze gedeeltelijk in de zon en
 
gedee1telijk in de scbaduw komt te lig

gen. Vergeet bij bet ruimtelijk beslag
 
Lb.v. de vijver niet om er een stuk
 
moeras bij te betrekken. Projecteer het
 
moeras aan de zonnige zijde. Een deel
 
van het moeras kan bestaan uit een
 
grondfIlter voor bet zuiveren van aan te
 
voeren water vanaf bet dak. Leg nu
 

met bebulp van bijvoorbeeld een tuin
slang de toekomstige vorm van de vij
ver en bet moeras uit. Ga bierbij na of 
bet gebeel estbetiscb in uw tuin past. 
Let goed op de onderlinge oppervlakte
verboudingen. Wanneer de juiste vorm 
gevonden is kan deze vorm met behulp 
van enige latjes worden vastgelegd. Sla 
de larjes aitijd 0,5 meter ruimer om de 
vijver, dan blijven de uitgezette latjes 
bij bet ontgraven intact. Alvorens met 
bet uitgraven te beginnen kijken we of 
de vrijkomende grand elders in de tuin 
kan worden toegepast, bijvoorbeeld 
voor het maken van enige geringe 
hoogteverschillen. Ook bierbij moet er 
op gelet worden, dat schrale grond bo
venin de boogte komt te liggen en dat 
deze scbrale grand tenminste een dek
king geeft van 1 - 1,5 m. Indien u niet 
bescbikt over scbraie, zandige grand 
dan kan deze wellicht van elders wor
den aangevoerd. 
Afbankelijk van belgeen wordt ge
wenst, een vijver met levende have of 
alleen met planten, dient de vijver in 
bet eerste geval op een of meerdere 
plaatsen tenminste een diepte tot de bo
venkant van de bodem te hebben van 
1,5 m. Deze diepte is nodig voor bet 
overwinteren van vissen, padden, kik
kers e.d. Uitgaande van de diepte van 
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1,5 m moet de vijver plaatselijk een 
diepte krijgen van 2 m. De eerste 25 
cm zijn nodig om de ontgraven vijver 
af te werken teneinde geen scberpte in 
de ondergrand te bebben ais de folie 
wordt aangebracht. De tweede 25 em 
dient ais bodem te worden gebruikt en 
kan bestaan uit gewone gezeefde ruin
aarde. Over deze tuinaarde kan nog een 
laagje scherp zand gewerkt worden om . 
de helderbeid van de vijver te bevorde
reno Vermijdt steile randen en laat in 
ieder gevai ter plaatse van bet moeras 
de vijverbodem langzaam oplopen. 
Sluit de vijver bij bet moeras op het be
melwater aan, aan de zijde van bet 
grondfilter. Dit grondfilter is nodig om 
het stof ell vuil afkomstig van het dak 
tegen te bouden. Laat overtollig water 
gewoon in uw tuin weglopen. Dit geeft 
weer een apart biotoop. Stel bet filter 
samen uit scberp zand en beel fijn 
grind en laat dit filter met passende 
moerasplanten begroeien . 
De vijverrand kan nu afgewerkt wor
den met betonafvalstukken. Stapel de
ze stukken vanaf de zand!aag tot bo
venaan toe. Tussen de betonblokken en 
de vijverfolie kunnen vijverbescher
mingsmatten geplaatst worden; deze 
matten zijn in de handel te koop. 
De vijver is nu gereed en bet wachten 
is op regenwater. Vul de vijver nooit 
met leidingwater uit de kraan, aange
zien dit water weer via chemische mid
delen gescbikt gemaakt moet worden 
voor ons doe!. 
De tussenruimte tussen folie en vijver
matten kan nog benut worden voor de 
nodige moerasplanten om het geheel 
een zeer natuurlijk karakter te geven. 
Hiermee is uw moeras aanzienlijk uit 
te breiden . 

Rotspartijen 
Nu de vijver aangelegd is kunnen we 
aandacbt gaan scbenken aan de door 
ontgronding ontstane hoogteverschil
len. De betonstukken kunnen oak hier
bij uitstekend dienst doen. Wanneer u 
de ,hellingen gaat bekleden is het wel
licht zinvol om aan een berglandschap 
te denken en zo een stukje naruur teDit jaar aangelegde rotsparti] van afvalbeton en kleine vijver 
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imiteren. Om u been ziet u doorgaans 
dezelfde kleur gesteente, gepositio
neerd in horizontale, vertikale en 
scbuine vlakken. Tussen deze vlakken 
door zijn enige waterloopjes te ontdek
ken. U gaat 'natuurlijk' zo'n waterloop
je nabouwen en verbinden met uw vij
ver. Begin bij zo'n waterloopje vrij 
smaI en eindig bij de vijver vrij breed. 
Laat door bet aanbrengen van enige 
vlakke platen in de waterloop wat val
lend water ontstaan. Werk in deze wa
terlopen nooit met plasticfolie daar dit 
moeilijk valt te camoufleren en bijzon
der lelijk staat. Bovendien zouden dan 
de langs de waterloop groeiende plan
ten uitdrogen. Bij het bekleden van de 
hellingen leggen we de stenen altijd 
iets naar binnen voor bet invangen van 
regenwater en dus vocbtig houden van 
de belling . De tussenruimten tussen de 
stenen kunnen gebruikt worden voor 
bet planten. Gebruik voor bet aanvul
len van de plantgaten gemalen steen
slag vermengd met wat grand en kalk. 
Dit is namelijk een vrij goed substraat 
voor de meeste rotsplanten. De rotspar
tijen kunnen zowel in de zon als in de 
scbaduw aange1egd worden. Dit geeft 
qua beplanting een grote diversiteit van 
mogelijkbeden. 
Nu zult u zich afvragen hoe u aan zo
veel betonafval kunt komen. Hiertoe 
stelt u zich in verbinding met een 
steenbreekbedrijf. Deze soort bedrijven 
bevinden zicb haast bij alle grotere ge
meenten. U moet bij bet ophalen van 
betonstukken wei beschikken over een 
goede aanhangwagen. Als vuistregel 
geldt dat bet gewicbt van de aanbanger 

met beton het gewicbt van uw auto niet 
te boven mag gaan. 

Stapelmuur 
Als perceelafscheiding kan een stapel
muur aangelegd worden. Hierbij is be
planting alleen mogelijk met planten 
welke resistent zijn tegen droogte. De 
toe te passen hoogte is weer een esthe
tische kwestie. 
Vijver, rotstuin en muur kunnen tot een 
aantrekkelijk geheel samenvloeien, 
nogmaals, als alle onderlinge verhou
dingen goed zijn gekozen . Enige expe
rimenten met betonblokken zijn inmid
dels gerealiseerd. Nog afgewacht moet 

. worden hoe de beplantingen op dit ma
teriaal en de wijze van specie-aanvul-: 
lingen zullen reageren . Misschien dat u 
zich ook eens aan zo'n toepassing van 
afvalbeton zal willen wagen. 0 
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Stapelmuurtje van afvalbeton 
foro: Willy Leufgen 

Tijdens het tweede stinzenplanten
weekend 16 en 17 april j.l. drukie 
de heer Got: ons het manuscript 
van het hiernaast cfgedrukte arti
kel in de hand met de opmerking: 
"Kijk maar watje ermee kunt. " 
We moeten toegeven, dat we er 
enige moeite mee hadden ons een 
helder beeld te vormen van tui
nen, waarin roveel afvalbeton is 
verwerkt. We twijfetden er teen 
wei enigszins aan. of met dit ma
teriaal wei 'esthetisch verant
woord' te bouwen zou zijn. Dus 
we gedroegen ons als Thomas, 
belden de heer Got: en maakten 
een afspraak in Rage Hexel, een 
klein dorp in de buurt van Almelo, 
am de door hem aangelegde tui
nen te komen .bekijken. 
We waren zeer aangenaam ver
rast over wat hij in zijn eigen tuin 
en in de tuin van kennissen tot 
stand heejt gebracht. Maar je 
moet er dan oak wei een gevoel 
voor hebben hoe je die betonpla
ten en -brokken neerlegt, bijeen 
puzzelt en er dan oak nag hier en 
daar fijne steentjes, mergelkalk 
e.d. ter verfraaiing tussenwerkt. 
En we wisten tot dan natuurlijk 
oak niet, dat de heer en mevrouw 
Got; over een zeer afwisselende 
naiuurrijke tuin van niet minder 
dan 4600 m2 beschikken, reliefrijk; 
spannend, op gunstige zandgrond. 
met allerlei biotopen, maar oak 
met mooie moes- en siertuinge
deelten. 
En iets vergelijkbaars geldt voor 
de tuin van hun kennissen: een 
fraaie wildeplantetuuin, waarin 
de 'rocks'prima pasten! 
Aan het einde van deze verras
sende dag 'in het Twentse' nam de 
heer Got: ons nag mee naar een 
stukje natuurontwikkeling vlakbij 
(in Wierden, zie "Oase 2/1993. 
biz. 22) waar hij als adviseur een 
belangrijke rol speelde en als me
debeheerdernag steeds speelt. 
Na zo'n heerlijke, afwisselende 
dag bij "Oase-vrienden " thuis wa
ren we er meer dan ooit van over
tuigd dat particulieren niet alleen 
van openbare tuinprojecten kun
nen leren, maar dat dit zeker oak 
andersomgeldt! (W.L.) 
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