
STAPELMUUR BOUWEN

Als land- of overwinteringsbiotoop hebben beide soorten een stenige omgeving 
nodig met veel schuilmogelijkheden. Dit biotoop kunnen we prima inrichten door 
stapelmuren en speciale poelen aan te leggen.

Waar moet de stapelmuur aan voldoen als geschikt biotoop voor de padden?
• De muur ligt vol in de zon 
• De muur ligt binnen 10 meter van het voortplantingsbiotoop   
• Stenen liggen vast in de muur 
•  Grote zware stenen liggen onder, boven of in de zijkanten van de muur 
•  Spleten handdik en holtes tot vuistdik 
•  Openingen spoelen niet dicht, de muur levert ook voedsel, is de leefplek van
 insecten en ongewervelden 

In deze handleiding gaan we uit van een stapelmuur van 5 meter lang, 80 cm hoog en 
80 cm diep. We bevelen aan als minimummaten 50 cm hoog, 80 cm leefruimte aan de 
achterzijde en 4 meter lang. Hierdoor zijn er voldoende verschillende leefmilieus in en 
achter de muur. Uiteraard is groter altijd beter.

Gereedschap en materialen
•  Platte schop 
•  Steekschop 
•  Kruiwagen 
•  Scherpe (keuken) schaar 
•  Handschoenen 
•  Stevig schoeisel 
•  Natuursteenblokken (aangevuld met gebakken stenen), zo ruw mogelijk. 
 Grote (bv 50*30cm, maar moet wel handmatig te tillen zijn! en kleine blokken 
         (ongeveer  een vuist groot) 

 • Ronde stenen zoals maaskeien zijn ongeschikt 
      • Geheel vlakke stenen, zoals trottoirtegels, zijn ook ongeschikt 
      • Een geschikt en regionaal product is Kunradersteen uit de 
             Kunradersteengroeve in Voerendaal 
•  Veiligheidsvlies voor vijvers van 200g/m2 polyestervliesdoek, te verkrijgen via
         vijverspeciaalzaken, bouwmarkten en tuincentra.

Voorbereidend grondwerk
Locatie: De muur wordt aangelegd voor een van de twee verschillende soorten padden. 
De muur zal dan ook in de buurt van een voortplantingswater aangelegd moeten 
worden, binnen 10 meter van het water. Let erop dat er geen grond aangevoerd of 
afgevoerd kan worden. We werken met een gesloten grondbalans. De muur dient vol in 
de zon te liggen zodat deze goed kan opwarmen. Doorgaans ligt de stapelmuur in een 
helling. Zet de plek waar de muur moet komen uit met piketpaaltjes. Achter de muur 
moet minimaal 80cm ruimte zijn om op te vullen met de kleinere stenen. Dit is de ruimte 
waar de padden zich verschuilen. Het grootste deel van ons stapelwerk blijft dus aan 
het oog onttrokken. De muur moet op een vlakke ondergrond gestapeld worden. Graaf 
hiervoor de helling achter de plek waar de muur moet komen af.

Plek waar muur komt

afgraven
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Bouwen van de muur
Begin met het uitsorteren van de stenen. Voor de eerste laag, de basis, worden de 
grootste stenen uitgezocht. Ook voor de zijkanten en voor de bovenste laag zijn grote 
stenen nodig. De kleinere stenen worden gebruikt voor het vastzetten van de grotere 
stenen (kielstenen) en voor de vulling achter de muur.

Zoek de grootste stenen uit die het lastigst te stapelen zijn. Dit zijn vaak stenen met 
grote punten eraan. Deze stenen worden gebruikt in de eerste laag. Graaf de puntige 
kant in, dit zorgt voor extra stevigheid.

Algemeen uitgangspunt: de spleten tussen de stenen moeten zo klein mogelijk zijn. Het 
best is als er een vlakke hand in past. Er mag zeker geen vuist tussen de stenen passen!
Als de eerste laag is gelegd wordt de achterzijde aangevuld met kleine stenen.  Dat is de 
woonruimte van de padden en tevens de stabiele massa die de muur op zijn plek houdt. 
Ook woont hier het voedsel van de padden, kleine ongewervelden. Stapel de stenen, 
stort ze niet dit komt de stabiliteit ten goede en zorgt voor openingen met de juiste maat. 

De volgende lagen liggen telkens iets terug van de vorige, richting de achterkant van de 
muur. Zo ontstaat een licht hellend vlak dat leunt tegen de steenmassa achter de muur. 
Dit komt de stabiliteit ten goede.

Zoek telkens een steen uit die zo goed mogelijk op de onderste laag past en in de 
naastgelegen. Werk bij het stapelen in verband, dat wil zeggen dat verticale voegen 
(de stootvoegen) nooit boven elkaar mogen zitten. Gebruik voor de muur de grote 
stenen.

Licht tot 
matig hellend
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Natuurlijk past niet elke steen goed in elkaar. Gebruik kleinere stenen als kielsteen om 
grote gaten op te vullen en de grote stenen te ondersteunen. Hiermee wordt het geheel 
stabiel. Ondersteun de grote stenen nooit aan de voorzijde van de muur maar aan de 
achterkant. Op deze manier kan een kielsteen er nooit uitvallen, deze wordt namelijk 
tegengehouden door de massa kleine stenen die achter de muur komen te liggen. 

Vul, telkens als een laag stenen is gestapeld, de achterzijde aan met de kleine stenen, 
door deze massa blijft de muur stabiel. Test na elke laag of de muur stabiel is. 
Maak aanpassingen als de muur wiebelt of als er stenen makkelijk uit te trekken zijn.
Zorg er ook voor dat de stenen zo schoon mogelijk zijn tijdens het stapelen.
 
Grote klompen aarde kunnen de ruimtes tussen de stenen verstoppen en zorgen ervoor 
dat er teveel planten gaan groeien in de muur. Het is verleidelijk om grote langwerpige 
stenen dwars op de muur te leggen. Doe dit echter niet, het zorgt voor minder spleten 
maar ook voor minder stabiliteit. Langwerpige stenen worden haaks op de muur gelegd. 
Zo ontstaan een soort van muurankers die de muur vasthouden in de massa kleine 
stenen erachter.

Fout

goed

Bovenaanzicht
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De voorlaatste laag van de muur wordt zo vlak mogelijk gelegd, hier komt het polyester 
vliesdoek overheen. Het doek moet voorkomen dat de holtes in de muur dichtspoelen en 
moet ook kunnen ademen. Klem dit doek tussen de achterzijde van de kleine vulstenen 
van de laatste vullaag en klap het over de vullaag tot op de bovenste steenlaag van de 
muur.

Het polyester vliesdoek is met een scherpe keukenschaar goed op maat te knippen. Zorg 
ervoor dat verschillende lagen elkaar ruim overlappen. Het doek wordt aangebracht om 
te voorkomen dat grond tussen de stenen inspoelt en daarmee de leefruimte voor de 
padden verdwijnt.

Nu wordt met zware stenen de laatste rij gelegd. Klem hiermee het doek vast. Vul de 
resterende ruimte, op het doek, aan met grond. Laat de laag grond zo goed mogelijk 
aansluiten op het natuurlijk reliëf van de helling.


