Judith Postelmans
Hoelang mulch je al?
Op het moment dat ik overgestapt ben
van biologisch tuinieren naar tuinieren
volgens de principes van permacul
tuur ben ik beginnen mulchen. Dat zal
ongeveer een kleine 20 jaar geleden zijn,
schat ik. De eerste jaren was dat voorna
melijk met groencompost, later met gras
en stro omdat er niets anders voorhanden
was. De laatste 10 jaar hebben we
voldoende materiaal van Symphytum
uplandicum om te mulchen in de zomer
en de herfst. Omstreeks eind november
maaien we nog een laatste keer het gras,
vooral onder de bomen waar dan veel
afgevallen blad ligt. Deze mengeling
wordt op de onkruidvrije percelen van
de moestuin gelegd in een vrij dikke laag
zodat de percelen zo goed als onkruidvrij
blijven tot het voorjaar.

Wat vind je het beste aan mulchen?
Het grote voordeel van mulchen is uiter
aard dat er echt wel veel minder moet
gewied worden. Als je een aantal jaren
voldoende de tijd neemt om goed te
mulchen dan blijft de bodem zo goed als
onkruidvrij. Belangrijk is wel dat je in de
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zomer de kruidachtigen die ongewenst
zijn en zich toch een weg gebaand
hebben tussen de groenten, weghaalt
voor ze in zaad komen. En dat vraagt
wel wat aandacht en regelmatig eens
rondlopen tussen de percelen. Goed
mulchen zorgt dus voor een grote tijds
winst, een losse bodem waar je gemakke
lijk kan in zaaien en planten en zeker ook
gemakkelijk kan oogsten. Prei en wortel
tjes kan je gemakkelijk zonder spade of
spitvork oogsten.

Wat vind je het moeilijkste
aan mulchen?
Mulchen op zich is niet zo moeilijk, wel
het vinden van voldoende materiaal om
te mulchen, zeker als je begint met een
moestuin. De eerste jaren is daarom het
aankopen van groencompost een goede
hulp omdat je daar niet persé nog mulch
moet bovenop leggen (heb ik gedurende
3 jaar zo gedaan). Intussen kan je dan
Symphytum uplandicum en andere planten
die veel blad produceren aanplanten en
regelmatig vermeerderen zodat je na
verloop van tijd voldoende mulchmate
riaal kan bij elkaar scharrelen. Ook is het
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Intermezzo

Hoe planten en zaaien in mulch?
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Hoe planten en zaaien in mulch?

Met welk materiaal mulch je?
Voor de moestuin gebruik ik in het
groeiseizoen in hoofdzaak Symphytum
uplandicum, plantenresten, blad van
rabarber, blad van koningskaars. Als ik
groenten oogst, maak ik die grotendeels
schoon op de plaats waar ik ze oogst en
ik laat de afgesneden plantenresten ter
plaatse liggen. De buitenste bladeren
van kolen, kruid van wortelen en
pastinaak, de buitenste stengels van
prei, bijvoorbeeld. Ik snij dat dan in wat
kleinere stukken en laat dat gewoon
liggen.
Voor de winter zorg ik voor een dikke
laag gemaaid gras, gemengd met
afgevallen blad. Tussen de vaste planten
leg ik hakselhout, bijvoorbeeld bij de
asperges, de zeekool en aardbeien.
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Merk je een verschil in je tuin
sinds je mulcht?
Wat ik vooral merk sinds ik mulch, is dat
ik minder werk heb in de tuin om alles
onkruidvrij te houden, op voorwaarde
natuurlijk dat ik de tijd neem om goed
te mulchen. Op plaatsen waar ik dat wel
eens ‘vergeet’ is de onkruiddruk vrij snel
veel hoger. Dus niet enkel goede voorne
mens maken maar ze ook in de praktijk
brengen.
De bodem is duidelijk ook veel losser
maar of de planten daardoor ook beter
groeien weet ik echt niet meer omdat ik
maar enkele jaren getuinierd heb op een
andere manier. Het is vooral vééél minder
werk met een goed resultaat en dat is
voor mij voldoende reden om in te zetten
op mulchen.

Welke advies zou je iemand geven
die twijfelt om te beginnen met
mulchen?
Niet twijfelen, geloof erin, kom eens
kijken naar mijn tuin en begin eraan. Je
zal er nooit spijt van hebben!

Intermezzo

de eerste jaren een beetje zoeken hoe
dik je de mulch mag leggen, vooral in het
groeiseizoen vond ik dat aanvankelijk een
beetje lastig.
Enerzijds, als het veel regent, verteert
de mulch snel. Anderzijds, als het heel
lang droog en warm is dan wordt de
mulchlaag een harde laag die gewoon
blijft liggen en niet verteert. In een erg
droge zomer groeit er weinig mulchmate
riaal maar blijft de mulchlaag ook langer
liggen. Het is altijd een beetje aanpassen
en kijken wat nodig is.

8

183

