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Inleiding
Mulchen is een essentieel onderdeel van de Natuurlijke Moestuin. Reeds vele jaren geleden werd
hier al over geschreven en gedebatteerd. Er zijn – zoals met alles – fervente voor- en tegenstanders.
Indien men simpelweg kijkt naar de natuur, dan merkt u direct dat ook hier massaal gemulchd
wordt. Zowel met dood materiaal als met levende planten zorgt de natuur ervoor dat de bodem ten
allen tijde bedekt blijft.
Dat de natuur hiervoor zoveel moeite doet, moet toch enkele belangrijke redenen hebben! Deze
bekijken we als eerste.
De redenen waarom er gemulchd moet worden, staan tegenwoordig niet meer ter discussie in
ecologische en biologische middens, het mulchen in de praktijk zelf blijkt wél nog een nobele
onbekende.
Wij merken in de praktijk tijdens workshops dat mensen toch niet goed weten hoe te mulchen,
waarmee en wat er eigenlijk gebeurt met de mulchlaag doorheen het jaar.
Ook dit leg ik uit, met enkele tips en trucs. Op het einde ook nog dé manier om uw tuin klaar te
maken voor de winter zodat uw bodem minimaal lijdt onder de koude temperaturen en u zo weinig
mogelijk werk heeft.
Veel leesplezier,

Frank Anrijs
Natuurlijke Moestuin
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Waarom zou ik mulchen?
Wanneer u kijkt naar de natuur dan zult u merken dat de bodem altijd bedekt is. Nergens gaat u
kale grond vinden. Wanneer ergens door brand, vulkaanuitbarstingen, grondverschuivingen of weet
ik waarom grond bloot komt, stelt de natuur alles in het werk om deze zo snel mogelijk terug te
bedekken.
Deze vrije grond wordt onmiddellijk bedekt door pioniersvegetatie, planten die wij dikwijls
'onkruid' noemen. Nochtans heeft dit onkruid hier – en vaak ook in andere gevallen – een
belangrijke functie.
Ik heb ergens eens gelezen dat u onkruid kun vergelijken met een korst op een wonde.
Wanneer u zich snijdt of schaaft, komt er snel een korstje op de wonde om deze af te schermen. Zo
ook komt er op een open plek direct onkruid om de grond en het bodemleven te beschermen. En net
zoals uw korst er na een tijdje afvalt wanneer de huid hersteld is, zo zal ook het onkruid verdwijnen
en komt de oorspronkelijke vegetatie terug.
Maar waarom huivert de natuur bij het zien van naakte grond? Waarom stelt ze alles in het werk om
deze zo snel mogelijk dicht te laten groeien?

Vele functies
In een bos is de grond altijd heel zacht, veerkrachtig en vochtig. Dit komt omdat er elk jaar een dik
pak bladeren naar beneden valt. Daar blijft het liggen en geleidelijk aan verteren bodemorganismen
dit organische materiaal. Deze laag noemt men de strooisellaag.
Maar deze strooisellaag komt niet enkel in het bos voor. Onder elke plant, struik of boom wordt er
door het jaarlijkse organische afval van de planten een strooisellaag opgebouwd. En deze
strooisellaag heeft verschillende functies en voordelen.

1. Bescherming tegen erosie
Allereerst beschermt de strooisellaag (mulchlaag in de moestuin) de grond en het grondleven tegen
de weersomstandigheden. Dikke regendruppels worden verdeeld in vele kleine druppels en de
kracht van het neervallen wordt gebroken. Hierdoor is er geen dichtslemping en erosie.
Verslemping is het dichtslaan van de bodem onder druk van de regen. De regendruppels spatten
open op de grond en breken grondaggregaten open. Deze gronddeeltjes verspreiden zich en alle
poriën worden zo opgevuld. Het water kan niet meer opgenomen worden in de bodem en stroomt
van het veld af of blijft wekenlang staan.
Het afstromende water neemt de bovenste vruchtbare grond mee en het veld verarmt. Na enkele
jaren kan zo alle vruchtbare grond van een veld zijn verdwenen waardoor de opbrengsten drastisch
dalen.
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Stilstaand water sluit de bodem af van zuurstof waardoor alle bodemleven onder zulke grote plassen
afsterft. U moet maar eens een put graven op een veld dat lang heeft ondergestaan. De grond stinkt
naar rot en bederf en heeft niet de typische geur van vruchtbare grond (= bosgeur).
Het tegenovergestelde is een bodem die bedekt is met mulch. Hier breken de regendruppels op het
organische materiaal en wordt het water beter opgenomen door de bodem en niet afgevoerd over het
oppervlak. Het water krijgt tijd om te infiltreren doorheen de mulchlaag: een deel wordt
vastgehouden door het organische materiaal, een deel zinkt traag in de bodem weg waar het nog
lang beschikbaar blijft voor de planten.

2. Bescherming tegen extreme temperaturen
Ook tegen de koude beschermt de laag organisch materiaal. Wanneer blote grond aan koude wordt
blootgesteld gaat het bodemleven dat hoofdzakelijk in de bovenste 10 – 15 cm zit het zwaar te
verduren krijgen. En niet alleen bij koude temperaturen, maar ook bij hoge temperaturen in de
zomer gaat de bodemactiviteit dramatisch verminderen.
De mulchlaag beschermt tegen deze extreme temperaturen en houdt zo de temperatuur veel
constanter.
Er is nog een andere manier waardoor een mulchlaag de temperatuur kan beïnvloeden. Doordat
deze laag veel organisch materiaal bevat, gaat ook het bodemleven enorm gestimuleerd worden. Dit
bodemleven zet het organische materiaal om naar humus en verbruikt hierbij energie.
Een restproduct van dit proces is warmte. Net zoals een composthoop opwarmt (tot 65°C) door de
activiteit van micro-organismen, gaan deze organismen in de mulchlaag ook voor een
temperatuursverhoging zorgen. Het zal niet in de orde zijn van de hitte van een composthoop maar
kan toch belangrijk zijn wanneer er nachtvorst is in de lente. Deze extra warmte kan dan het
verschil betekenen tussen leven en dood.

3. Bescherming tegen droogte
Ook hier werkt een mulchlaag op verschillende manieren om droogte in de bodem te voorkomen,
zelfs in de zomer wanneer het soms lang niet regent.
1. Organisch materiaal in de grond
Doordat u via constant mulchen veel organisch materiaal toevoegt aan de bodem, wordt de bodem
veel rijker aan humus. En het is deze humus die water kan opnemen en vasthouden. Hoe meer
humus en organische stof in de bodem, hoe beter de bodem water opslaat. Dit water kan dan
worden afgegeven in drogere periodes.
Een bewijs voor het belang van organische stof in de bodem werd deze zomer geleverd in Amerika.
Daar heeft men de droogste zomer gehad in 50 jaar. Traditioneel gekweekte gewassen stierven
massaal af door de langdurige droogte, bij de biologische boeren had men slechts beperkte
productieverliezen.
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Ook een dertig jarig onderzoek van het Rodale Institute' kwam tot de conclusie dat biologische
landbouw in droge jaren veel rendabeler is dan gangbare landbouw (meer info: Verslag Rodale
Institute + link)
2. Organisch materiaal op de bodem
Wanneer u al een moestuin heeft en op blote aarde teelt, dan kent u dit beeld: gebarsten grond in
kleigronden of een zandbak op zandgronden. Beide zijn een slecht teken en de bodemstructuur,
-fauna en -flora leiden eronder. Grond die volledig is uitgedroogd neemt bovendien heel slecht
water op, bij een hevige regenbui in de zomer zal het grootste deel van het broodnodige water dan
ook afstromen.
De mulchlaag beschermt de grond tegen de stralen van de zon. Deze mulchlaag zorgt ervoor dat de
structuur van de bodem behouden blijft, samen met het bodemleven.
In de grond is er altijd een hoge luchtvochtigheid, rond alle grondpartikels zit een dun laagje water.
Dit is een vereiste voor het bodemleven. Wanneer nu bij lange droogte in de zomer de grond
volledig uitdroogt (de bovenste 5 – 10 cm) gaat er massaal veel bodemleven verloren. Gemulchte
bodems hebben dit probleem niet, ze ondervinden juist het tegenovergestelde effect.
Doordat de bodem wordt afgeschermd met mulch, droogt enkel een laagje mulch uit, de bodem net
onder de mulch blijft vochtig. De verdamping van water uit de grond is miniem en het bodemleven
blijft zeer actief in de bovenste grondlaag.
Gemulchte bodems rijk aan organische stof kunnen zo droge periodes in de zomer gemakkelijker
overbruggen, zonder dat we duur kraantjeswater moeten verspillen om onze groentetuin te redden.
De mulchlaag is een belangrijk onderdeel van de Natuurlijke Moestuin!

De beschermende functie van een mulchlaag is heel belangrijk en cruciaal in het opzetten van een
Natuurlijke Moestuin. Doordat de grondtemperatuur constanter is zullen de plantwortels zich beter
ontwikkelen. Het bodemleven ondervindt veel minder last van de weersomstandigheden. Hierdoor
krijgt u veel meer hulp van dit bodemleven met een betere grondstructuur, verluchting en
waterhuishouding als gevolg.
Ook het stress-niveau van de planten blijft laag omdat de bodemtemperatuur en de
watervoorziening constant blijven. En stress-arme planten betekent sterke, gezonde planten.
Hierdoor kan uw plant veel beter standhouden tegen ziekten en plagen, gaat zij constanter groeien
en meer opbrengst opleveren.

Nog veel meer functies
Een mulchlaag heeft nog heel veel andere voordelen, waarbij de voor de meeste mensen
belangrijkste reden het tegenhouden van onkruid is.
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4. Stimuleren van het bodemleven
Het bodemleven is enorm belangrijk voor de juiste structuur van de bodem en voor de gezondheid
van uw planten. Het bodemleven bepaalt in grote mate of de tuin groenten gaat voortbrengen of
niet.
Bodemleven heeft net zoals alle levende wezens voedsel nodig en laat het voedsel van al deze
bacteriën, schimmels en andere micro-organismen nu net organische stof zijn. Wanneer dan ook nog
eens de bovenste 10 cm van de grond de belangrijkste zone van activiteit is voor micro-organismen
is het duidelijk dat een laag van 5 – 10 cm mulch (= puur organische stof) het walhalla is voor deze
organismen.
Ze vinden er alles wat ze nodig hebben: voedsel, vocht en lucht. De micro-organismen gaan enorm
floreren en deze trekken op hun beurt weer andere organismen aan. De beste organismen die u in
uw mulchlaag kunt hebben zijn regenwormen, en deze zullen zeer snel massaal aanwezig zijn!
Regenwormen zijn immers heel belangrijk in het vormingsproces van uw bodem en het omvormen
van organische stof in humus. En humus is een belangrijk onderdeel van de kruimelige, losse,
donkere, goed-ruikende grond die we allemaal zo graag willen.
Wanneer u uw mulch laag na enkele maanden opendoet zult u merken dat vanonder al een groot
deel verteert is, dat de grond eronder los is door de activiteiten van bodemorganismen en dat er veel
regenwormen en schimmels aanwezig zijn. Zeker wanneer u houtsnippers gebruikt zullen er veel
schimmels aanwezig zijn.

5. Aanleveren van voedingsstoffen
Zoals reeds in vorig puntje aangehaald, vormt de mulchlaag een perfecte voeding voor de
bodemorganismen. Terwijl de bodemorganismen de mulchlaag omzetten en er de voor hun nuttige
stoffen uithalen, komen er ook andere mineralen vrij die de planten nodig hebben.
De micro-organismen fungeren als leveranciers van meststoffen voor de planten. Hierbij spelen de
planten een leidende rol! Ze sturen door middel van exsudaten de leveringen van meststoffen en
gebruiken de micro-organismen om alles aan te leveren. Meer informatie over dit fascinerende
samenspel tussen micro-organismen en planten vindt u in dit artikel: Wat zijn ondergrondse
meststofstrooiers?
Het grote voordeel van een bemesting via de mulchlaag is de geleidelijke afbraak van de mulch en
dus ook het geleidelijk vrijkomen van de meststoffen. De activiteit van het bodemleven loopt nauw
samen met de opwarming van de grond.
In het vroege voorjaar wanneer er nog niet veel gebeurt in de tuin, is er ook nog weinig
bodemactiviteit. De omzetting van de mulch is dan ook minimaal. Verderop in het seizoen, als de
bodemtemperatuur stijgt, stijgt ook de activiteit van het bodemleven en kunnen deze door hun
hogere omzetting van de mulch meer mineralen (=groeistoffen) aanleveren aan de groeiende
planten.
Zo kunt u dus uw planten 'bemesten' op het juiste moment, met de juiste hoeveelheden, zonder
regelmatig te moeten rondgaan en meststoffen uit te strooien. De mulchlaag en het bodemleven
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neemt uw werk over en doet dit zelfs veel beter!
Geen overbemesting, geen uitspoeling!
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Mulchen: 3 Belangrijke Tips voor de Natuurlijke Tuin.
1. Fabeltjes over houtsnippers
Allereerst zou ik graag een fabeltje uit de wereld
willen helpen. Er zijn al verschillende mensen
geweest die mij een berichtje sturen met de
opmerking dat houtsnippers slecht zijn in een
moestuin. Ze zorgen er immers voor dat de
beschikbare stikstof in de grond gebruikt wordt voor
de vertering van de houtsnippers en niet voor de
groei van de planten.

Even uitgelegd:
Voor wie niet goed begrijpt wat de vorige paragraaf
juist betekent, hier volgt een uitgebreidere uitleg: het bodemleven is enorm belangrijk en is
eigenlijk de voedingsstoffenleverancier van de planten. Het is door een divers en rijk bodemleven
dat uw bodem zijn goede eigenschappen krijgt en uw planten hun broodnodige voedingsstoffen.
Het bodemleven leeft van organische stof (zoals houtsnippers) en zal bij een betere voorziening van
hun voedsel zich sterk uitbreiden. Voor de groei van bacteriën, schimmels, platwormen, … is er
naast koolstof echter ook stikstof nodig, dezelfde stikstof die planten gebruiken om te groeien.
Wanneer er een geleidelijke opbouw van de bodemorganismen is dan blijft er voldoende stikstof
over voor de planten en is er geen probleem.
Wanneer er echter ineens grote hoeveelheden organisch materiaal met veel koolstof en weinig
stikstof (zogezegd bruine materialen zoals stro, houtsnippers, …) worden toegevoegd, dan
vermenigvuldigt het bodemleven zich heel snel want ze krijgen heel veel voedsel. Tijdens deze
groei breken de beestjes de organische stof af en gebruiken zo alle koolstof en stikstof. Omdat er
echter meer koolstof dan stikstof voorkomt, is er een stikstoftekort. Om dit onevenwicht te
herstellen, halen deze organismen de stikstof waar ze wél voorradig is, namelijk uit de bodem.
Hierdoor vinden plantwortels weinig stikstof en ontstaat er een stikstofgebrek.
Dit gebeurt echter enkel wanneer de houtsnippers worden ondergewerkt en vermengd in de
bodem!

Waarom adviseer ik u dan om houtsnippers te gebruiken?
In de situatie van de Natuurlijke Moestuin is het effect van houtsnippers in de tuin juist helemaal
tegenovergesteld en stimuleren deze houtsnippers naast het bodemleven ook de aanvoer van
voedingsstoffen, waaronder stikstof.
Wanneer u naar de natuur kijkt, ziet u dat ze overal een strooisellaag vormt. Afstervende en
verterende plantendelen vallen op de bodem en vormen zo een beschermende laag – de strooisellaag
– die vergelijkbaar is met de mulchlaag in uw tuin.
Omdat we niet spitten blijft al dit organisch materiaal, al dit voedsel voor het bodemleven,
boven de grond. Hier trekt het een massa bacteriën, schimmels, mijten, aaltjes, springstaarten, …
aan die zich geweldig in hun sas voelen in deze vochtige laag, rijk aan voedingsstoffen. Door het
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onevenwicht tussen koolstof en stikstof wordt alle stikstof die vrijkomt uit de vertering van de
houtschors direct gebruikt voor de groei van het bodemleven. Maar er wordt geen extra stikstof
uit de bodem gehaald. Bacteriën en schimmels zijn immers weinig mobiel over langere afstanden
(cm’s) en kunnen dus enkel voedingsstoffen opnemen die plaatselijk beschikbaar zijn.
Sterker nog, deze strooisellaag zorgt onrechtstreeks zelfs voor een verrijking aan stikstof, al is het
wel over een langere periode. Eens een groot deel van het organisch materiaal verteerd is, daalt de
hoeveelheid bodemleven en wordt zo een deel van de stikstof terug vrijgesteld.

Conclusie:
Houtsnippers NIET onderwerken, enkel gebruiken als mulch geeft het bodemleven een ferme boost
en zorgt over een langere periode voor extra voedingsstoffen.
Indien u twijfelt aan het effect van een laag houtsnippers als mulch (en teeltgrond) dan moet u zeker
volgende video bekijken: Back to Eden

2. Onkruiddoek als bodembedekking?!
Wat mij erg stoort is dat ik soms ergens lees dat men
het gebruik van onkruiddoek als permanente
bodembedekking stimuleert – zelfs op websites over
natuurlijk tuinieren!
Plastic is een grote NEE om verschillende redenen,
allereerst al omdat het geen natuurlijk materiaal is en
ten tweede omdat het langzaam afbreekt en zo
allemaal kleine fragmenten plastic achterlaat in de
bodem.
Ook water wordt nooit zo goed opgenomen door een
bodem die bedekt is met plastic. Zelfs al is de doek
waterdoorlatend, er stroomt tijdens een regenbui
altijd een groot gedeelte water af dat dus niet bij de
plantenwortels geraakt en ergens anders voor erosie
en wateroverlast zorgt.
Maar de belangrijkste reden is eigenlijk het effect op het bodemleven. Bij een organische bedekking
wordt het bodemleven (noodzakelijk voor gezonde planten) enorm gestimuleerd. Wanneer u een
bodem bedekt met een plastic, dan sluit u het bodemleven helemaal af van het organische materiaal
dat er valt. De plastic-bedekking zorgt voor een geleidelijke verarming van de bodem, na enkele
jaren heeft u een arme, dode bodem waar uw groenten slecht op gaan groeien!

Conclusie:
Gebruik als mulch altijd organische materialen! Zo heeft u alle voordelen van een bodembedekking.
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3. Zoveel voordelen aan Smeerwortel
Symphytum oftewel Smeerwortel is een heel
belangrijke plant in de natuurlijke moestuin. Er zijn
heel veel voordelen verbonden aan het gebruik van
smeerwortel, zeker wanneer u op natuurlijke,
gezonde en arbeidsarme manier wilt tuinieren.
De voordelen – zelfs niet alle! – op een rijtje:
1. Waar Smeerwortel groeit, groeit niets anders.
Smeerwortel vormt een perfecte barrière en
kan langs bedden en paden geplant worden
om onkruid tegen te houden. (levende
mulch)
n
2. Smeerwortel heeft een heel uitgebreid, diepgaand wortelstelsel. Het verspreidt zich en
verbetert zo de grondstructuur. De wortels gaan diep naar beneden en kunnen zo compacte,
verdichte grond losmaken.
n
3. Met de diepe wortels komt nog een andere heel belangrijke functie van smeerwortel naar
voren: mineralenaccumulator. De plant is uitermate goed in het ophalen van mineralen uit de
diepte en deze via zijn blad ter beschikking te stellen van de bodem. Hierdoor wordt de
bovenste laag van de bodem constant verrijkt met mineralen.
n
4. Het blad van Smeerwortel is door zijn rijkdom aan mineralen ideaal om te mulchen. De
plant groeit hard en kan zo’n 3 à 4 keer op een jaar worden teruggemaaid. Het blad kan dan
als mulch gebruikt worden op de groentebedden. (dode mulch)
n
5. De bladeren zijn ook een uitstekende toevoeging aan de compost. Ze werken als activator en
zorgen dat de composthoop sneller start met zijn opwarming en verwerking. Ook door zijn
rijkdom aan mineralen is het blad van de Smeerwortel een waardevolle toevoeging aan en
verbetering van de compost.
n
6. Smeerwortel is ook belangrijk voor nuttige bestuivers. De bloemen trekken vooral bijen
maar ook andere bestuivers aan.
n
7. De grond onder Smeerwortel is altijd heel luchtig. Dit komt omdat de plant gigantisch goed
is voor het bodemleven. De hoge aanwezigheid van bacteriën trekt op zijn beurt
regenwormen aan in grote hoeveelheden. Deze maken, samen met al het andere
bodemleven, bodems losser en verbeteren de bodemstructuur.
n
8. Andere namen voor Smeerwortel zijn Heelwortel en Heelbeen. De reden hiervoor is het
uitwendige gebruik bij breuken. Veel meer informatie hierover vindt u op de site van
Annetanne: Smeerwortel
n
9. Overwinteringsplant voor nuttige insecten zoals spinnen.
n
10. Smeerwortel trekt ook nuttige insecten aan, met een voorkeur voor sluipwespen en spinnen.

Deze brochure wordt u aangeboden door Natuurlijke Moestuin

© 2013 Natuurlijke Moestuin

Alles over Mulchen

12

Wel is het belangrijk om de juiste soort Smeerwortel te planten. Er bestaan vele soorten, de beste
voor toepassing in de tuin is echter Symphytum uplandicum. De soort groeit hard, heeft alle
voordelen van Smeerwortel maar verspreidt zich niet gemakkelijk via zaad. Hierdoor kan de plant
redelijk gemakkelijk onder controle gehouden worden. Dit in tegenstelling tot bv. Symphytum
officinale. Dit is de inheemse soort, maar die maakt veel minder blad aan en is ook daarom niet zo
geschikt.
Wanneer u Smeerwortel gebruikt als levende mulch dan verbetert deze de grond oppervlakkig maar
ook op grote diepte. Hij maakt de grond losser en verrijkt de bovenste laag door mineralen uit de
diepte naar boven te halen. Door deze verrijking en het aanbrengen van veel organische stof (de
bladeren die afsterven in de winter) wordt het bodemleven enorm gestimuleerd. Dit merkt u
wanneer u rond een Smeerwortelplant in de grond woelt: het is een kruimelige, losse, licht vochtige
grond, ideaal voor in te planten en te kweken. Ook werkt het onkruidonderdrukkend, dus u moet
niet meer wieden!
De bladeren zijn heel rijk aan kalium, wat belangrijk is voor de vruchtvorming en dus zeker
belangrijk in de moestuin. Omdat de plant zo diep wortelt, zijn de bladeren ook rijk aan
sporenelementen die misschien niet meer aanwezig zijn in de toplaag. Hierdoor gaan de planten die
de smeerwortelbladeren als mulch krijgen dubbel profiteren:
•
•
•
•
•
•
•

geen onkruid
extra (natuurlijke) bemesting kalium
extra (natuurlijke) bemesting met sporenelementen
bescherming van de grond tegen weersomstandigheden
stimuleren van bodemleven
verbeteren van de grondstructuur, waterhuishouding, …
….

U merkt het, deze plant is een absolute must in een moestuin. Ik vind het trouwens heel
verwonderlijk dat 1 enkele plant, 1 enkele ingreep in uw tuin (mulchen) zo’n grote invloed kan
hebben op zoveel verschillende aspecten van het tuinieren. Mulchen zorgt immers voor een
gemakkelijkere tuin (geen onkruid, niet spitten), verbetert het bodemleven fenomenaal met als
gevolg een ideale structuur na enkele jaren. Dit resulteert dan weer in een vermindering van ziekten
en plagen, gezondere groenten en meer tuinplezier.
Mulchen vormt echt een cruciaal onderdeel van een Natuurlijke Moestuin!
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Soorten mulch in de moestuin
Er zijn veel soorten mulch die u kan gebruiken, al zijn er enkele zaken waar u toch rekening mee
moet houden.
In uw Natuurlijke Tuin is het de bedoeling dat u zo weinig mogelijk materiaal inbrengt van
buitenaf. Probeer bij de keuze van uw mulch hier rekening mee te houden. Zo is het niet de
bedoeling dat u uw tuin afdekt met cacaodoppen, kokosschors of Franse Dennenschors.
Houd bij het plannen van de tuin er rekening mee dat u grote hoeveelheden mulch gaat gebruiken
en voorzie hierin. Zo kunt u een hoek van de tuin vrij houden en vol planten met Smeerwortel, één
van de beste mulchplanten denkbaar. Of u heeft een houtkant die u regelmatig kan terugzagen en
versnipperen zodat u fijne houtsnippers heeft als mulch, ….
Er zijn heel veel mogelijkheden, maar u moet er vanaf het begin rekening mee houden. Indien u bv.
een grote tuin heeft en veel organisch materiaal over heeft om te composteren, kunt u uw eigen
compost gebruiken om te mulchen.
De mulchmaterialen die wij het meest gebruiken zijn (in willekeurige volgorde):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

compost
stro
houtsnippers
blad van Smeerwortel (Symphytum uplandicum)
oogstresten
blad van ‘onkruiden’ zoals stalkaars, rode brandnetel, heermoes, …
een levende mulch in de vorm van klaver
stenen
gemaaid gras
gevallen blad (licht versnipperd)

In principe kunt u alles gebruiken dat organisch is en dus verteerd (stenen zijn een geval apart).
Alleen opletten dat u geen planten in bloei of met zaad gebruikt of hooi met veel zaad in.
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Hoe mulch leggen?
Op onze workshops en zelfs wanneer we het zelf doen merken we dat het toch niet vanzelfsprekend
is om een mulchlaag op de juiste manier te leggen.
Veel kunt u hier niet aan mis doen denk u misschien maar keer op keer merken we dat deelnemers
de laag niet dik genoeg durven maken. Dit is duidelijk een groot probleem, wat vooral met kennis
en met durf te maken heeft.

Mulchen zelf is blijkbaar niet eenvoudig
Het is verbazingwekkend hoe snel de bodemorganismen de mulchlaag in de zomer afbreken. Enkele
dagen na het leggen is de mulchlaag van vers materiaal al sterk gekrompen onder invloed van de
zon, nog een tijdje later is het verteringsproces al duidelijk bezig. Bodemorganismen zijn actiever
bij hogere temperaturen en de mulchlaag zorgt ervoor dat de bodem vochtig blijft zodat de
organismen hun werkzaamheden ongestoord kunnen voortzetten.
Zeker wanneer u mulcht met vers afgesneden bladeren dan slinkt de mulchlaag zienderogen.
Daarom moet u zorgen dat u een voldoende dikke laag legt, zodat u niet na enkele weken al terug
moet mulchen. Want dit komt er toch niet van en voor u het weet duikt er weer overal onkruid op.
Maar niet enkel in de zomer kunt u voor verrassingen komen te staan. Ook in de winter verdwijnt
de mulchlaag langzaamaan en verschiet u wat voor een dikke laag u nodig heeft om de lange
winterperiode te overbruggen. Nu gaat de vertering en omzetting van het plantenmateriaal niet snel,
maar door de lange periode die erover gaat, moet u toch een dikke laag voorzien.
Indien u in het najaar een te dunne laag legt, komt de bodem tijdens de winter al helemaal bloot. Zo
gaat de bodem onbeschermd de rest van de winter door. En de zwaarste vorst kan nog perfect op het
einde van de winter opduiken!
Ook gaat onkruid direct vrij spel krijgen op de blote bodem in het voorjaar. Wanneer de bodem
bedekt blijft, krijgt het zaad geen licht een blijft het ongekiemd in de bodem zitten. Onbedekt zal
het zaad profiteren van het licht en de vrije ruimte en snel ontkiemen en opschieten. Wat u met veel
werk opzadelt voor u kunt planten en zaaien.

Maar hoe dik moet u mulchen?
Dat leert u uit ervaring. Wanneer u merkt dat de mulchlaag die u legt in het najaar niet tot het einde
van de winter aanwezig is dan moet u volgende keer meer leggen.
Zeker blad van symphytum en oogstresten zoals kolen, sla, spinazie, pompoen, courgette en
bonenstruiken verdwijnen heel snel. Hier moet u echt een dikke laag van gebruiken, grof geschat
een 10-tal centimeter dik. Wanneer u houtsnippers en blad gebruikt mag het al wat minder zijn, deze
mulch verteert immers niet zo snel.
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Ik zou als vuistregel nemen: leg een dikke laag mulch en wanneer u denkt dat ze dik genoeg is, leg
er dan nog een beetje bij, dan zal het wel voldoende zijn.

Enkele tips:
•

Verhaksel herfstbladeren zodat ze beschadigt zijn. Hierdoor gaan ze sneller verteren, anders
willen ze wel eens te lang blijven liggen.

•

Zorg dat uw botten stro en hooi onkruidvrij zijn! Anders maakt u het onkruid probleem
alleen maar veel groter.

•

Zorg dat u alles zo goed mogelijk bedekt, duw de mulch tegen elkaar zodat er geen
openingen ontstaan in de mulchlaag.

•

Snij grotere mulchsoorten in kleinere stukken. Dit legt gemakkelijker en zorgt dat de laag
beter afsluit.

Mulch vastleggen
Ik heb al verschillende verhalen gehoord van mensen die een mulchlaag van stro of bladeren
vastleggen met netten, touwen spannen of direct veel water geven zodat de laag zwaar wordt en
blijft liggen.
Dit is echter helemaal niet nodig. Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat het wegwaaien en
verspreiden van mulch wel meevalt.
Het grootste probleem vormt karton dat bij een stevige wind wel eens wilt gaan vliegen tijdens het
leggen. Wanneer er echter stro, compost of houtsnippers op liggen, blijft alles mooi op zijn plaats.
Stro en zeker compost en houtsnippers gaan niet waaien eens ze zijn uitgespreid, zelfs niet wanneer
het heel hard waait. Netten, touwen en water geven is absoluut niet nodig om de bedekking ter
plaatse te houden!
Wat wel kan gebeuren is dat vogels of andere dieren komen krabben en wroeten in de mulchlaag en
zo deze een beetje openduwen en verplaatsen. Zorg dat u de mulchlaag dan terug legt zodat de
bodem mooi bedekt blijft.
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Karton als mulch
Volgens sommige mensen is het gebruik van karton
helemaal niet natuurlijk en mag het niet toegepast
worden in de Natuurlijke Moestuin.
Wij gebruiken het al vele jaren met veel succes en
goede resultaten. Wel moet u oppassen welke soorten
karton u gebruikt.
De kartonsoort die u moet gebruiken is het bruine
golfkarton, zowat 95% van het karton dat gebruikt
wordt als verpakkingsmateriaal is bruin golfkarton.
De laatste jaren is er veel veranderd in de
kartonindustrie en zijn ze ook daar veel
milieubewuster geworden. De lijmen die gebruikt worden bij de productie van karton zijn lijmen op
basis van cellulose, onschadelijk voor de bodem dus.
Wanneer u alle plakkers, plakband en nieten verwijdert blijft er niets over dat nadelige invloeden
kan hebben op uw grond. Voor de letters en cijfers die op het karton staan gedrukt wordt waterverf
gebruikt.
Karton als bodembedekking is ook een noodmaatregel die gebruikt wordt om vol gegroeide stukken
te bedekken of stukken waar hardnekkige onkruiden zoals distels, heermoes en brandnetels groeien.
Het karton sluit langduriger af waardoor de wortelonkruiden het veel moeilijker hebben om nog
boven de mulchlaag uit te komen.
Wanneer u zo in het najaar een stuk afdekt, kunt u hierop perfect planten in het voorjaar. Alle
onkruiden zullen weg zijn en de bodem zal goed los zijn, rijk aan micro-organismen.
Wanneer er veel wortelonkruiden aanwezig waren, zullen deze nog opduiken en moet u extra
bedekken of ze regelmatig uittrekken.
Ook grassen zijn hardnekkige klanten en vragen een langere en dikwijls tweede bedekking. Voor het
omvormen van grasland tot een vruchtbare moestuin moet u zeker 1 jaar en 2 bedekkingen met
karton rekenen. De graszode verteert langzaam en is na enkele maanden nog niet weg.

Karton onder bedden
U moet geen karton leggen onder mulch waar u direct daarna in wilt planten of zaaien. Het karton
gaat het onkruid verhinderen om naar boven te groeien, maar gaat evengoed de geplante en
gezaaide groenten verhinderen om naar beneden te groeien.
Wij gebruiken karton enkel in de voorbereidende fase, op onze paden en op stroken waar we nooit
gaan planten of zaaien.

Deze brochure wordt u aangeboden door Natuurlijke Moestuin

© 2013 Natuurlijke Moestuin

Alles over Mulchen

17

Wat Is de Beste Voorbereiding Op de Winter?
Wanneer december nadert is het tijd om de moestuin voor te bereiden op het komende koude
seizoen. En dan bedoel ik niet de grote schoonmaak die dan plaats vindt in heel veel tuinen.
Ik praat over het bedekken en afschermen van de bodem zodat de wortels van de planten, de bodem,
de bodeminsecten en andere organismen beschermd zijn.
Uw belangrijkste werk in het najaar is niet het opkuisen van uw tuin maar het bedekken van de
bodem!
Dit kan op verschillende manieren:

1. Laat de planten staan
Struikbonen die u hebt leeggeplukt, Nieuw-Zeelandse Spinazie struiken, Oost-Indische kers,
erwtenstruiken die tegen een draad omhoog zijn gegroeid, staakbonen, … Al die planten kunt u
gewoon laten staan.
De staakbonen schuift u langs de stokken naar beneden, de erwtenranken maakt u los van de draad
en legt u op de grond, de Nieuw-Zeelandse Spinazie en Oost-Indische kers laat u gewoon staan – bij
de eerste vorst vallen ze dood en vormen een perfecte beschermlaag op de bodem.
Het bespaart u op verschillende manieren werk – niet opruimen, niet composteren, de grond is al
bedekt: u moet niet meer mulchen, … – en de planten geven zo hun voedingsstoffen terug af aan de
grond. Tegen het voorjaar zijn deze plantenresten verteerd en is de bodem klaar om te zaaien en te
planten.

2. Zaai een groenbemester
Dit is in een beddensysteem met combinatieteelt niet vanzelfsprekend. Toch gaat u hier en daar
soms flinke stukken bed vrij hebben waar u dan in september – oktober een groenbemester kunt
zaaien. Deze groeit snel het stuk vol en sterft af tijdens de winter. Hierbij vormt hij een mulchlaag
en geeft hij zijn voedingsstoffen terug af een de bodem (zie punt 1).

3. Mulch, mulch …. en mulch
Bedek elke vrije centimeter met een mulchlaag. Dit is heel belangrijk en heeft heel veel voordelen.
De mulchlaag beschermt de grond en onderdrukt onkruid, het levert overwinteringsplaatsen voor
nuttige insecten, geeft voedingsstoffen af, beschermt wortels tegen zware vorst, …
U kunt in dit seizoen perfect mulchen met houtsnippers, blad van mierikswortel, stalkaars,
smeerwortel, … De natuur heeft het voor zichzelf perfect geregeld en voorziet rijkelijk in bladeren
om de grond mooi te bedekken.
Indien u bessenstruiken heeft staan of fruitbomen kunt u het zelf zien: de bladeren vallen van de
struiken en bomen en vormen een mooie cirkel rond de stam(men). Een deel van het blad zal
wegwaaien, maar de bodem blijft toch bedekt rond de planten. Het blad zal traag verteren en
geleidelijk zijn voedingstoffen terug afgeven, terwijl het ondertussen de wortels en de bodem
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beschermt tegen de strengste vorst.

Niet netjes
Het uitzicht is niet heel netjes, maar als je weet waarom je natuurlijke tuin eruit zoals hij eruit ziet,
is het wel mooi. Misschien dat uw buurman dat niet vindt, maar een moestuin met een dikke
mulchlaag heeft een grote voorsprong op een tuin die juist voor de winter wordt leeggehaald en
omgespit.
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Natuurlijke Moestuin Nieuwsbrief
Bent u hier terecht gekomen via google? Of heeft u deze brochure van een vriend(in) gekregen?
Indien u het interessant vond, kunt u nog veel meer van zulke brochures krijgen!
Het enige dat u moet doen is zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Natuurlijke Moestuin.
Om de 3 weken krijgt u in uw mailbox een artikel met betrekking tot de natuurlijke moestuin.
De onderwerpen zijn heel divers, want kennis vereist voor een succesvolle natuurlijke moestuin is
ook heel divers. De onderwerpen zijn heel uitlopend:
• hoe een moestuin ontwerpen?
• hoe permanente bedden aanleggen?
• hoe uw bodem verbeteren?
• waarom moet u niet meer spuiten in uw natuurlijke tuin?
• uitgebreide informatie over combinatieplanten
• vele verschillende manieren van permanente bodembedekking uitgebreid besproken
• praktijkvoorbeelden adhv video’s en foto’s
• ….
De rode draad doorheen de nieuwsbrief is de natuurlijke moestuin bij u in uw tuin.
Geïnteresseerd?
Schrijf u dan hier in. Het is GRATIS en u kunt er alleen maar slimmer en beter van worden!
PS: U ontvangt bij inschrijving ook nog een GRATIS brochure over
het planten, verzorgen en kweken van aardbeien in uw eigen tuin!
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Indien u bemerkingen, vragen of problemen heeft ivm met
de brochure, aarzel niet, klik op het vraagteken hierboven
en stuur mij een bericht! Geen probleem is te klein of te groot,
indien mogelijk zal ik het oplossen.

Natuurlijke Moestuin
Vissenakenstraat 381, 3300 TIENEN
natuurlijk@natuurlijkemoestuin.be
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