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Mulchen in het groter geheel 5

 
 

Tom Hooyberghs
Hoe lang mulch je al?

3 jaar.

Wat vind je het beste aan mulchen?

Elk jaar in een permacultuurtuin is 

verschillend. Nieuwe planten verschijnen 

in je tuin, al dan niet gewenst. Dit jaar 

was het de beurt aan boerenworm

kruid met één exemplaar. Omdat ik had 

vernomen dat deze veel kalium bevat, 

besloot ik om deze plant spontaan 

te laten uitzaaien. Hopelijk kunnen 

de tomaten volgend seizoen worden 

gemulcht met dit kruid.  

Zo breidt het mulchpallet zich steeds 

verder uit. Waar ik aanvankelijk nog 

twijfelde met welk organisch afval ik wel 

of niet kan mulchen, ervaar ik nu dat de 

natuur voorziet in een overvloed. Een 

open blik, observeren, de juiste vragen 

stellen en jezelf dagelijks heruit

vinden in je tuin, het blijft ongemeen 

boeiend. Mulchen leert je kijken door de 

ogen van de natuur. Niets gaat verloren, 

elk onderdeel staat ten dienste van het 

grote geheel.  

Wat vind je het moeilijkste  
aan mulchen?

Een ideale mulchlaag bestaat uit een 

goede verhouding tussen bacteriën 

en schimmels en heeft een bepaalde 

dikte. Als beginnend tuinier tracht je dit 

ideaal zoveel mogelijk te benaderen om 

na enkele jaren te constateren dat enkel 

experimenteren met vallen en opstaan de 

beste les is. 

Met welk materiaal mulch je?

Bij het opstarten van mijn moestuin was 

het niet vanzelfsprekend om mulch

materiaal te vinden. Als beginner zoek 

je immers naar het meest geschikte 

mulchmateriaal maar dit is of (nog) niet 

aanwezig of je blikveld is nog te beperkt 

om in allerlei organisch materiaal poten

tiële mulch te herkennen.  

Ondertussen heb ik vanaf juni voldoende 

smeerwortel om te mulchen die ik tijdens 

de herfstperiode vermeerder door te 

scheuren, om daarna in het voorjaar uit te 
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Alle bladafval is ook welkom waarbij 

ik een onderscheid maak tussen 

boom soorten. Bladeren van esdoorn, 

linde of beuk gaan direct op de bedden, 

moeilijk afbreekbare bladeren van eik 

en plataan bewaar ik in afzonderlijke 

manden om een jaar later op de bedden 

aan te brengen.  

Na het einde van het moestuinseizoen 

breng ik enkele centimeters groen

compost aan op de bedden zodat het 

bodemleven voor het volgend seizoen 

voldoende wordt gevoed. Deze compost

laag kan je ook als een mulchlaag 

beschouwen. Bovenop deze compostlaag 

breng ik steeds bladafval, gemaaid gras of 

ander organisch afval aan om de onkruid

druk te verlichten.  

Merk je een verschil in je tuin  
sinds je mulcht?

Je tuin is beter bestand tegen de grillen 

van het weer. Onder de mulchlaag is het 

merkelijk koeler tijdens warme periodes 

waardoor het bodemleven actief blijft. 

Wieden wordt tot een minimum beperkt. 

Natuurlijke vijanden zoals vogels vinden 

steeds meer een habitat in je tuin. 

Welk advies zou je iemand geven 
die twijfelt om te beginnen met 
mulchen?

De meest vruchtbare bovenste laag aarde 

zorgt voor al het voedsel op onze planeet 

en krioelt van het leven met organismen 

die een perfecte symbiose met elkaar 

aangaan. 

Deze symbiose staat garant voor gezonde 

groenten, voorzien van alle nutriënten 

die een mens nodig heeft voor een 

gezonde geest en lichaam. 

Dus, misschien stel je beter de vraag 

waarom niet mulchen?
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