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● 10 jaar in een tuincentrum

● 2012 bij ouders in project 
‘Yggdrasil’ gestapt

● Winkel, workshops, 
cursussen, …

● Digitaal luik eraan gehangen
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Klein Experiment



Waarom niet?

● stevigheid wordt berekend

● stoel wordt gebouwd naar 
een specifiek ontwerp



Het loopt dikwijls verkeerd in 
de tuin!



Waarom?

U maakt geen ontwerp !



Waarom niet ?

● natuurlijk tuinieren

● principes

● wetenschappelijke resultaten

● de bevindingen van natuur

Gebrek aan kennis van:



In de natuur groeit alles 
vanzelf

● niets is minder waar

● belangrijke regels en principes

= succesvolle, arbeidsarme natuurlijke moestuin



Simpel en probleemloos?

Jawel!



Simpel en probleemloos!

Wees welkom in onze natuurlijke moestuin



Overzicht

Slechts 3 onderdelen:

● In de Natuurlijke Moestuin spitten we niet!

● Onze combinatieteelt: Schijnbare Chaos

● Het belang van uw ingesteldheid



Simpel en probleemloos?

● Wanneer je niet spit, wordt de grond dan niet keihard?

● Hoe krijg ik mijn compost in de grond?

● Hoe ga ik ooit al dat onkruid de baas geraken?

● ...





● niet goed voor de grond

● niet goed voor ons

● teveel rugpatiënten in België

Spitten is niet goed!



Belangrijke vooruitgang



Waarom spitten?

1. losmaken van de grond (betere bodemstructuur)

2. onderwerken van onkruid

3. vrijzetten van mineralen



1. Betere bodemstructuur
RegentestNiet gespit Gespit



Hoe wordt een bodem 
gevormd?

door de activiteiten van bodemorganismen



Samenstelling goede bodem

50% materie

50% poriën



Copiotrofe bacteriën

● aardkluiten breken

● veel extra oppervlakte

● koolstof vreters

● lijmen en organische 
verbindingen bestaan 
vnl. uit koolstof



Spitten = massamoord

● micro-oganismen zijn niet mobiel

● zitten waar ze graag zitten

● door omdraaien grond veranderen de omstandigheden

● gebrek aan zuurstof, teveel licht, ...

● velen gaan dood



Hoe moet het wel?

“ De regenworm is de 
ploeg van de natuur ”

Charles Darwin



Hoe moet het wel?

● verstoor de grond zo weinig mogelijk

● laat de natuur zijn gang gaan

● voed de bodemorganismen met organisch materiaal

● bescherm de organismen met een mulchlaag



2. Onderwerken onkruid 



2. Onderwerken onkruid 

door spitten 

● verdwijnen alle onkruiden en oogstresten

● tuin is opgekuist en netjes

● zaden worden naar boven gebracht



Engels onderzoek

4000 m² - tot 10 cm diepte



Resultaten

● Varkensgras: > 500.000 zaden

● Herderstasje: 700.000 zaden

● Vogelmuur: 1.33 miljoen zaden

● Straatgras: 6.75 miljoen zaden

Bodem = enorme zaadbank



Pioniersplanten



Hoe moet het wel?



3. Vrijzetten mineralen 

● meer zuurstof in de bodem

● meer contact-oppervlak voor micro-organismen

= explosieve groei micro-organismen



Slechte timing



Slechte timing

● spitten in het voorjaar

● gewas wordt later gezaaid

● eerste weken is de plant nog klein

● aanbod mineralen verschilt van de vraag

● veel voedingsstoffen spoelen uit



Laat de natuur het regelen



Laat de natuur het regelen
● in voorjaar in een koude bodem weinig activiteit

● activiteit stijgt met opwarmen van de bodem

● in de volledige groeiperiode is er hoge activiteit

● aanbod = vraag

● niet forceren, geen uitspoeling

             Aangepast aan de seizoenen !!



Waarom (niet) spitten?

1. losmaken van de grond (betere bodemstructuur)
  tegenovergestelde effect→

2. onderwerken van onkruid
  juist meer onkruid naar boven halen!→

3. vrijzetten van mineralen
 enkel tijdens korte, verkeerde periode→



● Onze manier van ‘combinatieteelt’

● Combinatie van 4-tallig systeem en golven

● Eenvoudig, stressloos en (bijna) altijd juist

Schijnbare Chaos



Vragen staat vrij ...

● Kunt u mij bepaalde combinaties aanraden?

● Gebruiken jullie wisselteelt?

● Welke combinatieteelt gebruiken jullie?

● …



Bedoeling combinatieteelt

vermijden van

● opbouw van plaagschimmels

● tekorten aan bepaalde voedingsstoffen

zorgen voor 

● ‘verstoppen’ voor plaaginsecten



Een dag in het leven van ...

Groot Koolwitje



Onze tuin



Bij de buurman



Mijn probleem met 
combinatie-teelt



Tuinadvies.be



Mijn probleem met 
combinatie-teelt



Lagrandeborne.com



Ons systeem

● afgekeken van de natuur

● 4-tallig systeem

● organische lijnen

= Schijnbare chaos



4-tallig systeem

● Kleur van het blad

● Geur van de plant

● Bladtextuur

● De fysieke ruimte die de plant inneemt

= veel eenvoudiger, veel minder stress



1. Kleur van het blad

● sommige dieren voorkeur voor lichtgroen, geel, …

● mengen tussen andere kleuren

● wanneer ze het vinden, geen probleem

● volgende zit terug wat verstopt



1. Kleur van het blad



2. Geur van de plant

● veel dieren gaan af op geur

● de ene geur maskeert de andere

● daarom ook kruiden tussen groenten

● dieren moeten zoeken naar hun favoriete voedselplant 



2. Geur van de plant



3. Bladtextuur
● elk dier heeft eigen voorkeur

● zacht blad, behaard blad, gekruld blad, groot, klein, ….

● texturen afwisselen

● dieren moeten zoeken of moeten hun manier van eten 
aanpassen

● ze vinden vooral geen grote voorraad van favoriet 
voedsel



3. Bladtextuur



4. Worteldiepte en planthoogte
● positieve gevolgen voor productiviteit

● gebruik maken van alle dimensies in de tuin
● diepte
● hoogte
● breedte
● tijd

● minder concurrentie op alle vlakken

● hogere opbrengst, betere bedekking van de bodem



4. Worteldiepte en 
planthoogte



Alles gecombineerd
● Alles staat schijnbaar kriskras door elkaar, maar er is 

een systeem

● Geen wisselteelt nodig

● U kunt alle vrijgekomen gaten het hele jaar door 
opvullen: veel grotere opbrengst

● Alles staat in kleine hoeveelheden ‘verstopt’

● Geen rechte lijnen !



Organische lijnen



Rechte lijnen in natuur?



Golvende lijnen

● veel natuurlijker

● zo creëert men randen, verhoogt diversiteit

● golven maken combineren veel eenvoudiger

● oppervlakte van het bed wordt efficiënter gebruikt



Een voorbeeld



ajuin+wortel

sla

pastinaak

rode biet of selder



Een tweede voorbeeld



mais
courgette,
NZ spinazie, ...

sla, radijsjes, ...



Schijnbare chaos

● vier-tallig systeem
● kleur
● geur
● textuur
● diepte en hoogte

● golven

● gemakkelijk voor combinaties

● ideaal voor plaagpreventie



Uw ingesteldheid

● Natuurlijke tuin is geen gangbare tuin

● Andere kijk

● Voorbeelden uit de natuur overnemen











Vicieuze cirkel



Lange termijn denken
● spuiten = korte termijn denken

● plaaginsect weg, ook natuurlijke vijand weg

● stimuleren natuurlijke vijanden

● natuurlijk evenwicht

Geef kost en inwoon
(voedsel en huisvesting)



Spitten is niet goed!

1. Ongezond. Voor bodem en mens!

2. Voordelen zijn eigenlijk nadelen:

● losmaken van de grond (regentest!) 
● onderwerken van onkruid = uitzaaien 

pioniersplanten
● vrijzetten van mineralen op het verkeerde 

moment

3. Laat de natuur het regelen en mulch overvloedig!



Schijnbare Chaos

1. Schijnbare chaos:
● 4-tallig systeem: blad, kleur, geur en omvang

● organische lijnen = golven

2. Dicht bij een natuurlijke polycultuur



Uw Ingesteldheid

● Leven en laten leven

● Respect voort alle levensvormen

● Geven en nemen



Meer informatie?

● slechts een 3 punten oppervlakkig behandeld

● veel interesse voor natuurlijk tuinieren

● weinig praktische informatie

● Jaarcursus ‘Voedsel Kweken’



Online Jaarcursus
● Jaarcursus ‘Voedsel Kweken’direct volzet

● Veel vraag naar praktische informatie

● Vooral informatie om op te starten:
● Aanleg
● Hoe mulchen
● Hoe combineren
● …

● Online Jaarcursus Groenten Kweken in Natuurlijke 
Moestuin’



Wat, Hoe, Wanneer?

● 1 bed aanleggen en onderhouden

● Alle activiteiten van een jaar:
● Grond afdekken
● Planning maken
● Combinaties
● Mulchen
● Dieren aantrekken
● …



Wat, Hoe, Wanneer?

● Alles via mail

● Centraal privé forum: ‘Onder de Linde’

● Elke 2 weken een opdracht
● Theoretische uitleg
● Een opdracht
● Mijn ideeën
● Extra links
● Onder de Linde



Wat, Hoe, Wanneer?

● Start 13 oktober

● Prijs 1 euro per week (52 euro / jaar)

● Korting 5 euro, slechts 47 euro (deze week!)

● Inschrijven: jaarcursus.natuurlijkemoestuin.be



Dank u wel!
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