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Wat voor planten je in de Muur-
huizen aantreft blijft altijd een 
verrassing. De seizoenen spelen 
mee, maar ook de dynamiek van 
de stad. Zo kan een net ontdekte 
plek met Kransmuur (Polycarpon 
tetraphyllum) de week erna zijn 
weggeborsteld. Wordt er niet 
geborsteld dan vind je tot ver 
in het groeiseizoen de verdorde 
restanten van Vroege haver (Aira 
praecox) tussen de straatklinkers. 
Muurvaren (Asplenium ruta-mura-
ria) zoekt wat vochtigere plekken 
op en groeit tot op grote hoogte 
bij lekkende regenpijpen. Klein 
glaskruid (Parietaria judaica) heeft 
in Amersfoort de wind mee. Eind 
vorige eeuw groeide ze alleen 
in de directe omgeving van de 
Koppelpoort. Inmiddels komt de 
plant in de gehele binnenstad voor 
en is ze ook langs gevels van de 
muurhuizen te vinden.

Met de komst van meer-en-
meer geveltuintjes blijft er steeds 
minder gevelruimte over voor 
wilde planten. Die ruimte moeten 
ze bovendien delen met verwil-
derende tuinplanten. Kruipklokje 
(Campanula poscharskyana) blijkt 
het overal goed te doen. Maar 
ook Ruig klokje (Campanula 
trachelium) komt hier verwilderd 
voor. Voor Dalmatiëklokje (Cam-
panula portenschlagiana) moet 
je een klein uitstapje maken naar 
de noordelijke stadsmuur aan het 
einde van De Kamp. Glanzige 
ooievaarsbek (Geranium lucidum) 
groeit inmiddels zowel in als bui-
ten een geveltuintje. Indrukwek-
kend is de spontaan gekiemde 
Anna Paulownaboom (Paulownia 

tomentosa) met haar enorme 
bladeren. Tegen de warmste muur 
groeien massaal stokrozen (Alcea 
rosea). 

Als je geluk hebt zijn de “bota-
nisch stoepkrijters” je net voor 
geweest en kan je de planten 
makkelijk op naam brengen; Gele 
helmbloem (Pseudofumaria lutea), 
Bleekgele droogbloem (Gnap-
halium luteoalbum), Muurfijn-
straal (Erigeron karvinskianus) en 
Gehoornde klaverzuring (Oxalis 
corniculata) komen meerdere 
keren voorbij. 

Langs de buitenzijde van de 
Muurhuizen bevinden zich de 
stadsgrachten. Varend met de 
schippers van Waterlijn zijn de 
kademuren goed te bekijken1. 
Naast typische muurplanten als 
Muurleeuwenbek (Cymbalaria 
muralis), Tongvaren (Asplenium 
scolopendrium) en Steenbreekva-
ren (Asplenium trichomanes) staan 
er aan de voet van de kademuur 
moerasplanten als Wolfspoot 
(Lycopus europaeus), Moeras-
spirea (Filipendula ulmaria), Blauw 
glidkruid (Scutellaria galericulata) 
en Gewone engelwortel (Angelica 
sylvestris). Wat je tegenkomt in de 
Muurhuizen is altijd een verras-
sing, maar ook altijd de moeite 
waard! 

Tekst en foto’s:  
Renée van Assema

1.  Op zomeravonden worden 
themarondvaarten “Natuur op de 
kademuur” georganiseerd.  
Kijk voor meer informatie op 
amersfoort-rondvaarten.nl
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Hoi Pleun,
Foto 2 is optioneel als er ruimte ove ris. Kan je alleen 
de onderste helft gebruiken (plant met gele bloemen en 
stoepkrijt)?

Pleun:
- Kan je de bovenste foto met de Anna Palownaboom 
bijdraaien zodat de muur aan de rechterkant recht(er) 
staat?

aangepast

Muurhuizen in Amersfoort

Muurhuizen is een straat in het centrum van Amersfoort. Ooit stond hier de 
eerste stadsmuur. Toen de stad zich in de 14e eeuw sterk uitbreidde werd de 
stadsmuur afgebroken. Met het materiaal van de oude muur werden huizen 
gebouwd. Muurhuizen leent zich uitstekend voor een stadsplantenwande-
ling. Al speurend naar planten waan je je in de Middeleeuwen. 

Anna Paulownaboom.

Gele helmbloem.


