
Oplossingen, ideeën en fouten van muren maken. 

Als je zelf in de ijzertijd muren gaat maken van leem, kun je in Limburgs Nederland nog vakwerkhuizen 

zien met nog goede maar ook vervallen leemmuren. Hieronder zie je op de linker foto een oud stuk 

"muur". Gezien in België. Aan de rechter kant zie je nog de techniek van ongeveer 80 jaar geleden. 

Vlechtwerk met sterkere staandertjes, en leem ertegen aan. Dezelfde techniek als wij in de ijzertijd ook 

gebruiken en hebben afgekeken van zulke vervallen muren. Interessant is, dat de boer een makkelijker 

manier vond om de muur op te lappen. Timmer er maar wat plankjes tegenaan, dat ouderwetse gedoe 

daar heb ik geen tijd voor, zal hij wellicht gedacht hebben. 

   

Bij deze 2 foto's , in Limburg genomen, zie je mooi het principe van vakwerk. Stevige constructie van 

vakken die ieder apart een lemen muur krijgen. Rechts zie je de opvolger van het lemen vakwerk. De 

vakken worden gevuld met stenen. 

   



In Spanje zag ik in een rotsachtige omgeving een opbouw van rotsstenen als ondergrond, met daarop een 

lemen muur. Leuke oplossing. 

 

In Kenia (een warm land) zag ik links deze oplossing. Een dubbele vlechtwand van takken (hier trouwens 

wel gespijkerd)  met er tussen in ronde rivierstenen. Waarschijnlijk om de warmte buiten te houden.  

Rechts zie je een vlechtwand die van binnen uit met leem is besmeten. Waarschijnlijk zal de muur 

binnen wel glad zijn gesmeerd. 

   

In Spanje zag ik heel interessant geen vlechtwerk van takjes maar van in elkaar gedraaid lang stro. Ook 

goed te doen. Waarschijnlijk niet veel goede lange takken in de buurt. Rechts zie je nog een restje leem 

zitten. Het principe is hetzelfde 

 



Ook in Spanje gezien. Leem met riviersteentjes erdoor. Waarom? 

 

Waar gezien weet ik niet meer. Dikke latten als "vlecht"werk , steen erin ,lomp geleemd. Duidelijk een 

haastklus sdenk ik. 
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