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Louis Groos 

e werkgroep "insectenmuur" 
van Na tuurtu in 't Loo in 
Bergeijk is bezig met de voor

bereidingen voor de opening van de 
insectenmuur. Hi ervoor wordt groep 
7/8 van de St.Bernardusschool, di e 
m eege metseld heeft, en een vert egen
woo rdiger van he t Bergeij kse co llege 
vall B & IVell de pas uitgenodigd. 

Voorbereiding 
HoeweI er in de natuurtuin een insec
tenhotel staat, was er toch een wens 

om ook een insectenmu ur te bouwen. 
Tijdens rondleidingen met kinderen 
bJeek dat er voor deze kinderen weinig 
was te beleven, en kinderen bleken erg 
gein reresseerd te zijn in het leven van 
beestjes. 
Vanwaa r de gra te Iengte van de muur? 
De werkgroep " insecrenmuur" is op di
verse plaatsen in Brabant gaan kijken 
naar bestaande muren, b.v, bij De 
Kleine Aarde in Boxtel en in de tuinen 
in Asten en Handel. De muur moest 
een spannend karakt er krijgen en veel 
informatie kunnen geven voo r de 
jeugd, daarom werd gekozen voo r een 
dubbele, lange muur met bochten en 
een vertelpleintje. 
Na het maken van de tekening werd 
het plan inged iend bij de Gemeente 
Berge ijk die de muur moest gaan f i
nancieren. 

Het bouwen 
In jun i 200 I is gesrart met de werk
zaarnheden: er werd een srevige funde
ring aangebracht zodat de muur jaren 
rnee kan en niet kan verzakken. Voor 
beide rnuren is gekozen voor een 

SpOUWl11uur, allereerst voor de stevig
heid en ook om meer mogel ijkheden te 

creeren om kastjes en houtblokken in 
te metselen. 
De spouwmuren zijn opgev uld met af
valstenen, er bJ ijven zo genoeg gaten 
en kieren over voor insecren en beest
jes om te neste len. Voor het metselen 
van de stenen is gekozen voor twee 

soorten mortel. de buitenzijde van de 
muur is geme tseld met norma le rnortel 
4 zand : J cement. voo r de andere mu
ren is gekozen voor een rnorrel in de 
verhou ding 8 zand : I cement : 1 kalk. 

Deskundige hulp 
Op woensd agmorgen 22 augustus 
200 1 hielp groep 7/8 van de plaa rse
lij ke basisschool met het metselen. In 

drie uur tijd werden acht lagen srenen 

geme tse ld met heel veel enrhousiasme. 
Voordee l van dit metselwerk was dar 
de spec ieklodders bleven zitten. Pro
fessionele metselaars schr apen altijd 
de rnortel weg. 
Voorafgaande we rd op school door een 
drieral vrijwilligers aan de kinderen 
uitgelegd war de functie is van een in
sectenmuur. Een uur lang werd er aan
dachtig gelu isterd welke in secten 7..0 al 
eitjes kunnen leggen in de houtbl ok
ken. Door de kinderen meer interes se 
bij te brengen in het in sectenleven 

hoopt de stichting Natuurtuin 'r Loo 
ook de ouders meer bij de tuin te be
trekken . 
Her aanbrengen van pannen gaf veel 
srof tot discussie , maar dank zij de ere
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ativiteit van Gerard Verrijt heeft de 
muur een oud en sorns een nosralgi 

sche uitsrraling gekregen . 
De mum is in november 2001 bewerkt 
met yoghurt en karnemelk, de melk

zuurbacreri en hebben een positieve 
werking op de kalkmortel en zorgen 
voor een snellere algengroei op de 
muur. 
Op de foto is geed te zien dat men tus
sen beid e rnuren door kan lopen, tus
sen de muren is een rui mte van 1,5 me
ter zodar oo k mensen in een rolstoel 
toegang hebben. Ve rder is er een ve r
telpleintje waar een gids uitleg kan ge 
ven aan een groep kinderen, in de rnu
ren rond het pleintj e zij n enkele kastjes 
met glazen buisjes gernerseld zodat de 
gids zijn verh aal kan ondersteunen. 

Diverse onderkomens 
In een lengte van 30 meter is het ge
makkelijker de nodige diversiteit in te 
bou wen . Zo zijn er vele soorte n hout
blokken met gaten van verschillende 
diameter geboo rd. maar oo k bosjes van 
bamboestokjes zij n ingeme tseld. Een 
van de vrijw illigers . Albert van Otten, 
maakte in zij n vrije tijd aile houtblok
ken en de vele soorten kas tjes . Voor de 
mierenleeuw is een speciaal onderk o 

men gernaakr. maar er is ook aan vlin
ders en vogels geda cht. 
Zeer speci aal is het onderkornen voor 

vleermuizen. In de spo uw is een apa rt e 
gesloren ruimte geme tseld waar de 
vleermuizen zich rhuis kunnen voelen. 
Via een houten deurtje kan men con
troleren of er vl eerm uizen schui len. 

Informatie 
Ook zijn er kastjes ingebouw d met be
staande nesten van de wesp en de 
hoornaar. Voor de inforrn atie-bordjes 
heeft Rieky van de Langenberg veel 

speurw erk verricht. Zij maakte de tek

sten en foro's voor de informatie

bordje s die bij de diverse kastjes ko

men te hangen. Zo weet ied ereen wel

ke insecten zich nesrelen in de muur
 

en/of houtblokken. Rieky heeft voor
 
deze in sectenrnuu r een speciale op

dracht uit gewerkt voor de jeugd.
 

De afwerking
 
De werkgroep van de planrentuin gaa t
 
voo r de rnuur bloe men inzaaien en
 
aanplanten die de nod ige insecten aan

trekken, Op diverse plaatsen worden
 
gaten opgevul d met leern waar b.v. va

reus kunnen groeien.
 
Dar de mum een prima aanvulling
 
wordt voo r de natuurt uin is zeker,
 
maar ook een aanw inst voor de basis

scholen in Bergeijk en omgeving. De
 
werkg roep "educatie" gaa t een speciaal
 
lespakk et voor deze muur onrwikke len,
 
Op deze rnani er kan de theorie aan


schouwelijk worden gernaakr.
 

De Natuurtuin 't Loo ligt aan de
 
Terlostraat 4 in Bergeijk.
 
Regelmatig worden er rondleidingen
 
verzorgd; voor grcepen kan dit ook op
 
aanvraag. Ook hiervoor kunt u bellen
 
met Louis Groos.
 

Meer informatie: 

Louis Groos 
tel. 049 7-571120 

of via her bezoekerscentrum 
rei. 049 7-555360. 
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