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Muurplanten 
 
Niet iedere plant die op een muur groeit is een muurplant. Echte muurplanten zijn van oorsprong 
rotsplanten. Omdat in Nederland geen rotsen zijn, vinden we deze planten  op allerlei bouwwerken 
zoals grachtmuren, kademuren, kerkhofmuren, bruggen, kerken en kloosters. Op deze bouwwerken 
zijn de omstandigheden (groten)deels gelijk aan die op rotsen: er zijn weinig voedingsstoffen 
beschikbaar, het is moeilijk wortelen op de stenige verticale ondergrond en het microklimaat 
schommelt sterk in vochtgehalte en temperatuur. Slechts enkele soorten kunnen onder deze speciale 
omstandigheden groeien, de echte muurplanten dus.  
 
Het milieu van een muur 
 
Het muurmilieu is zeer specifiek. Voordat een muur begroeid is met muurplanten gaat er een proces 
vooraf dat minstens 50 tot 100 jaar kan duren. Nieuwe muren zijn niet geschikt voor muurplanten. 
Onder invloed van wind, regen en sterke temperatuurschommelingen ontstaan in muren kleine 
barsten en scheurtjes. De stenen en voegen worden geleidelijk poreus en korrelig. De specie van een 
nieuwe muur is basisch, d.w.z. dat de pH hoog is. (De pH is een maat om het zure, neutrale of 
basische karakter van een milieu aan te geven: hoe zuurder het milieu, hoe lager de pH) . De eerste 
organismen die hier op kunnen groeien, bacteriën, scheiden zuren af waardoor de pH omlaag gaat. 
Doordat de omgeving nu zuurder wordt kunnen er ook schimmels groeien. Ook  korstmossen, een 
symbiose van schimmels en algen, kunnen zich nu ontwikkelen. Op plaatsen waar, bijvoorbeeld door 
het lekken van een regenpijp, vochtophoping plaatsvindt zie je vaak een aanslag van algen ontstaan. 
Door de inwerking van bacteriën, schimmels, korstmossen en algen wordt het oppervlak van de 
steen en van de voegen ruwer en kan humus zich makkelijker ophopen. Wind en water, en soms 
dieren, zorgen voor de aanvoer van stof, zand en andere bestanddelen. Afstervende bacteriën, 
schimmels en algen zorgen voor organische bestanddelen. In de spleten en poriën worden zo op den 
duur minieme bodemlaagjes gevormd. 
Het milieu is nu geschikt voor mossen. Een typische pionier is gewoon muurmos of muursterretje 
(Tortula muralis), dat we vooral aantreffen op de grens van voegen, waar humus zich het 
gemakkelijkst afzet en waar de poriën het grootst zijn. Andere mossen die vaak op muren groeien 
zijn gewoon muisjesmos (Grimmia pulvinata), Gewoon zijdemos (Homalothecium sericeum) en  
muursnavelmos (Rhynchostegium murale). 
 
Hogere planten 
 
De eerste ‘hogere planten’ (= varens en zaadplanten) die we op een kale muur kunnen verwachten 
zijn muurvaren (Asplenium ruta-muraria) en muurleeuwenbek (Cymbalaria muralis). Deze planten 
zijn bij uitstek aangepast aan het muurmilieu. Omdat deze planten een relatief hoge pH kunnen 
verdragen, kunnen ze zich al vestigen en vermeerderen lang voordat andere soorten daartoe in staat 
zijn. Deze pioniersoorten verbeteren zelf hun milieu door zand en andere kleine deeltjes vast te 
houden. Bovendien houden ze het regenwater vast en maken zo het muurklimaat vochtiger.  
De ontwikkelingen naar een steeds gunstiger milieu voor plantengroei gaan steeds door. De snelheid 
is echter afhankelijk van de samenstelling en hardheid van stenen en metselspecie, alsmede van de 
vochtigheid en ligging van de muur. Wanneer deze factoren niet al te ongunstig zijn en wordt de 
muur met rust gelaten, dan kunnen daar in de loop van tientallen jaren heel andere plantensoorten 
zich vestigen en de pioniersoorten voor een deel verdringen. 
Het eindstadium van zo’n reeks is een muur die begroeid is met talrijke mossen, varens en 
zaadplanten. Wat de laatstgenoemde groep betreft zijn zelfs struiken en bomen niet uitgesloten. 
 
Verschillende typen muren 
 
De meeste muren van huizen en grote gebouwen zijn zo droog en zo stevig gebouwd dat zaden en 
sporen geen schijn van kans hebben om te kiemen. Het regenwater wordt via dakgoten en 
regenpijpen afgevoerd en stevige fundamenten verhinderen dat optrekkend vocht vanuit de grond 
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de muur binnendringt. De muren waarop interessante muurplanten doorgaans worden aangetroffen 
kunnen als volgt worden gerubriceerd: 
 
a Keermuren die tot in het water lopen. 

Hiertoe behoren kademuren, grachtmuren, brugmuren, enz. Deze muren zijn in de 
 benedenzone permanent zeer vochtig. Er groeien oever- en moerasplanten. Verder naar 
boven is het milieu geschikt voor varens. 

b Keermuren die niet tot in het water lopen. 
 Tot deze categorie behoren werfmuren, stadswallen, terrasscheidingsmuren, e.d. 

Deze muren worden vooral van binnenuit van vocht voorzien. De achterliggende grond werkt 
als een soort spons waaraan vocht onttrokken kan worden. 

c Vrijstaande muren. 
 Deze muren hebben het regenwater als enige vochtbron.De muur is daardoor aan de 
 bovenkant het vochtigst. Voorbeelden: tuinmuren, stadsmuren en muren rondom 
 kerkhoven. 
d Muren van oude gebouwen. 
 Hiertoe behoren muren van kastelen, kloosters, kerken, ruïnes en vestingwerken. 
e Overige muren. 
 Oude waterputten, keldergaten en rioleringsputten, gemaakt van bakstenen of mergel. 
 Op de bodem van deze putten staat vaak een laagje water en de deksels/roosters laten 
 nog voldoende licht door voor varens. 
 
Voorbeelden van bekende muurplanten 
 
De muurvaren is de meest voorkomende varen op muren. Het is een klein, donkergroen plantje, dat 
in de zomer en herfst rijpe sporen heeft. De kenmerkende sporenhoopjes zijn lang en dun en zitten 
aan de basis van de deelblaadjes en ze bedekken na enige tijd de hele onderzijde van het blad. 
Muurleeuwenbek is een uitbundig bloeiend plantje. Het is een overblijvende plant met hangende, 
soms kruipende, tot 60 cm lange stengels. De muurleeuwenbek komt regelmatig voor op oude 
muren, maar bijvoorbeeld ook aan de voet van muren en op weinig belopen plaatsen in nauwe 
stegen. Op veel plaatsen is dit plantje begonnen als een ‘tuinontsnapper’. 
De bloemen zijn lichtpaars of licht violet van kleur en hebben twee lichtgele vlekjes. De bloempjes 
zijn 0,8 – 1 cm breed en zitten op lange stengels in de bladoksels. De bloeitijd is van april tot in 
september. 
De tongvaren (Asplenium scolopendrium) is in ons land een echte stadsvaren. Ze groeit vooral op 
oude vochtige muren en in het bijzonder op kademuren in putten. De bladschijf is tongvormig en 
langwerpig en heeft  iets gegolfde gave randen. het blad kan 60 cm lang worden. De bladkleur is 
aanvankelijk lichtgroen, later donkerder. De sporenhoopjes zijn lijnvormig en staat loodrecht op de 
hoofdnerf. 
Eén van de mooiste muurplanten is de gele helmbloem. (Pseudofumaria lutea). De grote rijke trossen 
van helder goudgele bloemen trekken al van ver de aandacht. Sinds het midden van de 19e eeuw is 
de gele helmbloem in Nederland als een verwilderde bewoner van muren bekend. 
Zij bloeit vanaf de voorzomer tot in de herfst. Omdat de zaden o.a. door mieren worden verspreid 
ontsnapt de plant nogal eens uit tuinen. 
Een kenmerkende varen die niet algemeen op muren in Nederland voorkomt is de steenbreekvaren 
(Asplenium trichomanes).  Het is een kleine plant die ’s winters groen blijft. De langgerekte, kort 
gesteelde bladeren bestaan uit een glanzende, zwartbruine bladspil met twee rijen van talrijke 
deelblaadjes. In hun tweede jaar verliezen de bladeren gaandeweg hun deelblaadjes, terwijl de kale 
bladspillen nog lang lijven zitten. De planten lijken dan net pruikjes van zwart glanzend haar. 
 
Bedreigingen  
 
Door het afbreken van oude, verweerde gemetselde muren zijn veel groeimogelijkheden voor 
specifieke muurplanten verloren gegaan. Ook bij restauratie gaat helaas nogal wat van de muurflora 
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verloren. De moderne speciesoorten, zoals Portland-cement, zijn veel harder en minder poreus, 
zodat de vestiging van muurplanten wordt bemoeilijkt. Het schoonmaken van muren met 
onkruidbestrijdingsmiddelen of het aanbrengen van een waterafstotende laag is natuurlijk zeer 
nadelig voor muurplanten. 
In het verleden kwamen in gebieden buiten de steden nogal wat waterputten voor. Door verbetering 
van de watervoorziening hebben deze putten hun functie verloren. Ze lopen het risico te worden 
gedempt, voor zover dit niet al gebeurd is. Hierdoor zullen vestigingsplaatsen voor bijzondere varens 
verloren gaan. 
 
Muurplanten in Breda 
 
Door de Werkgroep Stadsplanten Breda ( zie www.stadsplantenbreda.nl ) is recentelijk een 
onderzoek gedaan naar het voorkomen van muurplanten in Breda. De resultaten overtroffen alle 
verwachtingen. Muurvaren en muurleeuwenbek komen in Breda op veel plaatsen voor. Op sommige 
locaties was het aantal exemplaren niet te tellen. Ook gele helmbloem en tongvaren werden 
regelmatig waargenomen. Klein glaskruid (Parietaria judaica) leek ook aan een opmars begonnen. Op 
drie verschillende locaties werden forse populaties van de beschermde steenbreekvaren 
aangetroffen.  Heel bijzonder was de vondst van zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum ) op 2 
verschillende locaties en de ontdekking van een lintvaren ( Pteris multifida) in een kelderput. 
 
         Erik van der Hoeven 
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