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Voordelen van
mulchen
Maar wat zijn die voordelen van mulchen nu eigenlijk? Het zijn er veel, en
vele houden verband met elkaar en
oefenen een positieve invloed uit op
elkaar. Denk dan aan een beter bodemleven, een betere bodemstructuur, geen
onkruid, geen last van slakken, gratis
bemesting, meer constante groei van je
planten, meer vrije tijd, minder plagen
en ziektes, betere vochthuishouding,
beter bestand tegen droogte, betere
spreiding van het tuinwerk ... Heb ik al
gezegd dat je nog nauwelijks onkruid
hebt als je goed mulcht?
En wat zijn de nadelen? Als je het al als
een nadeel kunt zien: je krijgt veel meer
vogels in je tuin, die dan in je mulch
komen rommelen op zoek naar eten.

Mulchen in het
groter geheel
Er is op zich niets nieuws aan mulchen.
Het wordt al jarenlang gedaan, decennialang zelfs. Denk maar aan Ruth
Stouth, die in 1955 haar eerste boek
schreef over een methode van tuinieren
die ze omschreef als: veel mulchen, weinig werken en veel oogsten. Toch is haar
systeem nooit echt doorgedrongen in
de tuinbouw, ook niet in de biologische.
Het waren lange tijd witte raven die
mulch gebruikten. Toen wij begonnen
met onze zoektocht naar een natuurlijke methode, gingen we al vlug aan het
mulchen, maar hoe je dat juist moest
doen, was in die tijd nog een groot
vraagteken.
Tot enkele jaren geleden waren de adviezen nog om niet te veel te mulchen uit
schrik voor schimmels, afsluiten van de
bodem, slakken ... Mulch moet volgens
velen nog altijd worden verwijderd in
het voorjaar en is eigenlijk vooral iets
wat je in de winter op de bodem legt.
Jaarrond mulchen is vreemd genoeg nog
steeds een uitzonderlijk iets om te doen.
De jarenlange brainwashing heeft tijd
nodig om te vervagen, mensen blijven
een zekere schrik hebben en geven zich
niet gemakkelijk over aan voluit mulchen.
Nochtans is het in mijn ogen zowat
het belangrijkste en eigenlijk ook het
eerste wat je moet doen in een nieuwe
moestuin. De voordelen zijn ondertussen al bekend en wetenschappelijk
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Dat eten bestaat uit allerlei beestjes die
anders misschien je planten opvreten en
of de wortels aantasten. Niet echt een
nadeel dus.
Een ander nadeel? Je hebt vaak wat
mulch in je groenten, denk dan aan
sla, ijsberg of spinazie waar wat blad of
grassnippers in verzeild raakt. Dat geeft
wat meer werk in de keuken, maar daar
blijft het dan wel bij.
Voor het laatste nadeel komen we terug
bij de vogels: ze krabben in de mulch en
bedekken zo soms nieuwe zaailingen
of jonge plantjes. Hierdoor heb je soms
een beperkte opkomst. Maar dit is grotendeels te voorkomen door op de juiste
momenten met het juiste materiaal te
mulchen.

onderzocht. Zelfs in de gangbare
landbouw weet men ondertussen dat
dit het pad is dat in de toekomst moet
gevolgd worden en zoekt men manieren om dit systeem op grote schaal toe
te passen. Waarom blijft het dan zo’n
onbekende in een moestuin? Al moet
ik toegeven dat er de laatste jaren een
duidelijke kentering is opgetreden. In
vele magazines over tuinieren krijg je
steeds meer informatie over mulchen,
en belangrijker: de informatie is correct!
Het gaat niet langer over mulchen door
hier en daar een grassprietje te leggen,
maar mulchen zoals Ruth Stout het 70
jaar geleden deed. Dikke lagen mulch
gebruiken, zodat de bodem echt bedekt
is en kan genieten van alle voordelen
van zo’n laag.
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Mulchen heeft
een grote impact
Natuurlijk tuinieren bestaat uit vele
onderdelen, die allemaal belangrijk zijn
en hun bijdrage leveren aan een vruchtbare, arbeidsarme tuin. Maar mulchen
is toch wel een cruciaal onderdeel. Het
maakt op verschillende fronten zo’n
enorm verschil dat een tuin gewoon niet
zonder mulchen kan. Er valt veel werk
weg, er worden zoveel problemen opgelost, dat het onbegrijpelijk is dat er nog
zo weinig gemulcht wordt. Als je start

of overstapt naar natuurlijk tuinieren,
begin dan met mulchen.
Twijfel niet, het is overtuigend bewezen dat er enorm veel voordelen zijn.
Schrik voor plagen en ziektes moet je
ook niet hebben zoals verder in dit boek
zal blijken. Na enkele jaren mulchen is
het verschil in je tuin enorm en ik ben
er zeker van dat je jezelf dan afvraagt
waarom je zo lang getwijfeld hebt om
het te omarmen. Je wordt hoogstwaarschijnlijk zelf een actieve pleitbezorger
bij al je vrienden en medetuiniers!

Vogels krabben in de mulch en bedekken zo soms nieuwe
zaailingen of jonge plantjes. Maar dit is grotendeels te
voorkomen door op de juiste manier te mulchen.

Mulch
en de natuur
In een natuurlijke tuin volg je de permacultuurprincipes. Deze lijken op het eerste zicht misschien ingewikkeld, maar
het startpunt is altijd hetzelfde: observeren. Observeren is naar de dingen kijken
zonder al een oordeel of plan klaar te
hebben. Het zorgt ervoor dat je gewoon
kijkt naar wat er gebeurt, en pas achteraf nadenkt over wat je gezien hebt.
Uiteraard is wat je ziet altijd gekleurd
door je achtergrond en instelling. Als ik
kleine veldkers zie staan, denk ik: “Aah,
lekker voor in de slamengeling.” Een
ander zal denken: “Weeral onkruid om
uit te trekken.”

Veldkers, voor de een onkruid, voor de ander een lekkernij.

Observeren is eigenlijk
eenvoudig
Observeren is eigenlijk eenvoudig: het
komt erop neer dat je al je zintuigen
gebruikt om dingen waar te nemen. Je
kijkt, ruikt, proeft, voelt en luistert.
Kijken is het gemakkelijkst en dat doet
iedereen automatisch. Maar je hebt
natuurlijk kijken en kijken. Je kan in
je tuin rondlopen en kijken naar je
groenten en planten, maar je kan ook
rondlopen en echt kijken. En hiermee
bedoel ik tijd vrijmaken om ergens stil
te staan, kijken wat de insecten doen,
kijken hoe een rups op een plant kruipt,
kijken hoe bijen rondvliegen van bloem
tot bloem, kijken waar een hommel de
grond ingaat en hoe lang het duurt voor
hij er weer uitkomt …
De lijst is eindeloos, je kan zoveel dingen observeren in je tuin en bij uitbreiding wanneer je fietst, wandelt ... Het
gaat vaak niet over gigantisch belangrijke of grote dingen, maar eerder over
kleine zaken. Het wordt na verloop van
tijd een gewoonte om te observeren in
plaats van gewoon te kijken. Je wandelt
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Rupsen vreten misschien aan je planten, maar het zijn
ook de voorlopers van prachtige vlinders.

ergens en je ziet een plantje groeien
op een ongewone plaats in een hoekje
naast een muur. Je denkt dan enkele
stappen verder en vraagt je af hoe en
waarom. Wanneer je bomen ziet in een
bos met een bepaalde ondergroei, dan
zie je niet enkel bomen en ondergroei,
maar vraag je je af waarom die planten
en geen andere. Doordat je met een
vraagteken in je hoofd naar dingen kijkt,
wil je ook de antwoorden en denk je na
over veel dingen die je ziet. En dan zoek
je naar antwoorden: ofwel door te praten
met anderen, door op te zoeken of door
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te experimenteren. Je krijgt het besef dat
alles in de natuur heel goed geregeld is
en dat wij het als mens toch niet allemaal
beter weten. Het sterkt mij ook in de
overtuiging dat je in de tuin zo weinig
mogelijk zelf moet doen en zoveel mogelijk moet overlaten aan de natuur.

Bescherm je bodem

Wanneer je bomen ziet in een bos met een bepaalde ondergroei,
dan zie je niet enkel bomen en ondergroei, maar vraag je je af
waarom die planten en geen andere.

Wanneer je naar de natuur kijkt, zie
je nergens kale grond. En als dat uitzonderlijk toch eens voorkomt, wordt
zo’n plekje heel snel begroeid door
pioniersplanten. Dat zijn planten die in
zaadvorm wachten op voor hen ideale
omstandigheden om zich dan pijlsnel
te ontwikkelen en hun plaats op te
eisen. Pioniers zijn meestal kortlevend
en maken de bodem beter geschikt voor
meerjarige planten. Dat de natuur zo
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geïnvesteerd heeft in een speciale soort
planten, betekent dat ze veel waarde
hecht aan hun functie: de bodem bedekken. En niet alleen op deze manier
wordt de bodem afgedekt, of meer precies beschermd en gevoed. Ook op allerlei andere manieren werkt de natuur om
de bodem te beschermen en te verrijken.
De seizoenen vormen hier de grote
drijvende kracht. Het tuinjaar in een
natuurlijke moestuin begint in het
najaar, als het voor de meeste tuiniers
juist eindigt. Wanneer in een klassieke
tuin alles geoogst is, in het beste geval
groenbemesters zijn ingezaaid en de
tuin voor vijf à zes maanden met rust
wordt gelaten, breekt er in de natuurlijke moestuin een drukke periode
aan. Deze periode loopt gelijk met een
periode van transformatie in de natuur:
de herfst. Bomen en struiken laten hun

Pioniers zijn meestal kortlevend en maken
de bodem beter geschikt voor meerjarige
planten.
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Een hele cyclus

organismen het verder af en trekken het
in de grond.
Op sommige plaatsen ligt zo’n bedekking langer omdat het daar misschien
droger blijft, op andere plaatsen verzamelen zich door de wind dikke lagen,
die langer nodig hebben om te verteren.
Je krijgt een hele dynamiek, maar door
de band genomen is en blijft de bodem
overal bedekt met organisch materiaal
tot in het voorjaar. De laag wordt dunner en verdwijnt op sommige plaatsen,
op andere plekken blijft deze heel duidelijk aanwezig. Groen materiaal dat
afgeworpen wordt door kruidachtigen
verdwijnt heel snel en is al na enkele
weken grotendeels verteerd. Het bruine
materiaal blijft maanden liggen, op sommige plaatsen misschien zelfs jaren.

Als je tijdens de herfst af en toe gaat
wandelen, kan je de evolutie mooi
volgen. Eerst verkleurt het blad aan de
bomen en struiken, kruidachtigen sterven traag af. Vaak worden er nog voedingsstoffen uit het blad gehaald zodat
de boom, struik of plant meer reserves
heeft om de winter te overleven. In de
natuur wordt niets verspild en gebeurt
niets zomaar. Alles heeft een reden. Wij
denken vaak van niet, maar dat is enkel
omdat we het hele verhaal niet kennen.
Terug naar onze wandelingen. Enkele
weken na de verkleuring valt het blad
en sterven eenjarigen af. Grassen en
andere meerjarigen trekken zich terug
in de grond of krimpen sterk in. Hierbij wordt een deel van de plant afgeworpen, dat tussen de bladeren op de
grond terechtkomt. In het begin is dit
een deken dat de bodem bedekt, maar
naargelang de dagen passeren en de
weersomstandigheden afwisselen tussen droog en nat, veel en weinig wind,
warm en koud en zon en sneeuw, zie
je ook deze laag evolueren. Schimmels
en bacteriën vallen dit pak organisch
materiaal aan en daarna breken andere

Gedurende deze lange winterperiode
beschermt en voedt deze laag organisch
materiaal de bodem, het bodemleven
en onrechtstreeks de planten die erin
groeien. Op je wandelingen in het voorjaar zie je de eerste voorjaarsbloeiers
verschijnen. Hun eerste scheuten priemen door de mulchlaag en ze groeien
heel snel om van het zonlicht te profiteren voordat de bomen in blad komen en
alle licht opslorpen. Op open plekken,
zoals in weides en open plekken in het
bos, groeit het gras snel terug uit en
overgroeit het het organische materiaal
dat nog aanwezig is. Al deze planten
hebben een reserve die voldoende is om
de afsluitende mulchlaag te doorbreken.
Zaden hebben deze voorraad echter niet.
In het voorjaar zal je in een bos of op
een open plek niet veel nieuwe zaailingen zien opkomen. Zaailingen van
bomen die met een flinke voorraad
aan reservestoffen op de bodem vallen
vormen hierop een uitzondering, maar
veel pioniersonkruiden zie je in een bos

bladeren vallen, eenjarige planten sterven af en vallen op de bodem. Meerjarige
kruidachtigen kruipen (grotendeels)
de grond in en stoten een deel of alle
blad af dat zo op de bodem terechtkomt.
Maar niet enkel bovengronds verandert
er veel, ook onder de grond gebeurt er
van alles. De meeste planten gaan in
winterrust, hebben bovengronds hun
blad afgeworpen en zoeken naar een
evenwicht ondergronds. Dit doen ze
door een deel van hun wortels af te stoten. Op deze manier komt er ook onder
de grond, bij bomen en struiken zelfs
redelijk diep, organisch materiaal vrij dat
dient als voedsel voor het bodemleven.

De herfst is een
periode van transformatie in de natuur.

Groen materiaal
verdwijnt heel snel en
is al na enkele weken
grotendeels verteerd.
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Schimmels en bacteriën vallen dit pak
organisch materiaal aan en daarna
breken andere organismen het verder
af en trekken het in de grond.

Het bruine materiaal blijft maanden
liggen, op sommige plaatsen
misschien zelfs jaren.
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Niet veel nieuwe zaailingen
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of grasvlakte niet opkomen. Simpelweg
omdat de bodem bedekt is of ingenomen door andere planten. De enige
plaatsen waar er wel vaak wat kleine
kiemplantjes verschijnen is op bulten
van mollen of putten die gemaakt zijn
door konijnen, hazen en fazanten.
De bodem is hier vrijgekomen en wordt
zo snel mogelijk bedekt.
Wanneer je dit ziet en volgt, en verder

zoekt, leest en nadenkt, lijkt het toch
een logisch gevolg dat je deze tactiek
ook in je tuin toepast? Als de natuur er
zoveel energie in steekt, en je weet dat
ze niets doet zonder dat het een functie of nut heeft, voelt het raar om in je
moestuin juist het tegenovergestelde te
doen.

In het voorjaar zie je de eerste voorjaarsbloeiers verschijnen.

Molshopen prikken soms doorheen de
mulchlaag. Hierop verschijnt al snel onkruid.

Onze evolutie
in mulchen
In 1996 zijn mijn ouders in Tienen
hun project gestart op landbouwgrond
waarop jarenlang graan, aardappelen
en maïs was gekweekt. Niet de beste
voorgeschiedenis, zoals ze al snel ondervonden. Voordien waren mijn ouders al
jarenlang aan de slag geweest in onze
gezinsmoestuin, iets wat hen totaal niet
had voorbereid op wat er zou komen.
Ze hadden altijd biologisch gekweekt op
een bodem die al jarenlang aangevuld
was met compost en een goede structuur had. Misschien was het naïef om
te denken dat het op de nieuwe bodem
ook zo eenvoudig zou gaan. Hoe het
ook zij, het eerste jaar was een regelrechte ramp: plagen, beenharde grond,
minimale opbrengst: veel werk voor
weinig opbrengst.

Een grote achterstand
De bodem zag geel, was zeer erosiegevoelig en bezaaid met stenen. Allemaal
tekenen dat er weinig tot geen organisch materiaal in de bodem aanwezig
was. Door projecten te bezoeken op
zoek naar voorbeelden en methodes om
op die bodem toch groenten te kweken,
kwamen mijn ouders onder andere
terecht bij de Jean Pain-tuin, waar men
massaal gebruikmaakte van houtsnippers. Die werden niet gebruikt om te
mulchen, maar wel gecomposteerd tot
wat men ‘houtgewascompost’ noemde.
Die was uitermate geschikt om de
bodem te verbeteren en bevatte alle voedingsstoffen die groenten nodig hadden
om te groeien, met als bijkomend voordeel dat de compost stikstofarm was.
We zijn gestart op een uitgeputte
landbouwgrond waarop jarenlang graan,
aardappelen en maïs was gekweekt.
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Het gebruik van houtgewascompost hebben
we geleerd van de Jean Pain-tuin.
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De Jean Pain-tuin
Jean Pain is een, van geboorte Zwitserse, uitvinder die zich in 1969 in de
Provence vestigde en boswachter werd
op een domein van 270 hectare. De
ondergroei in het bos was kurkdroog en
in de hete, droge zomerse omstandigheden vaak de oorzaak van bosbranden.
Jean begon met het struikgewas methodisch te snoeien om zo het risico op
bosbranden te verkleinen. Het snoeisel
gooide hij niet weg, maar zag hij als
waardevol materiaal en hij begon met
composteren. De kleine takjes gingen zo
in de composthoop, de grotere versnipperde hij.
Met deze compost legde hij een tuin aan
op een open plek in het bos, de resultaten die hij hiermee behaalde waren
ronduit spectaculair. Hij schreef er een
boek over en haalde eerst de lokale,
dan de nationale en uiteindelijk zelfs
de internationale pers. Zijn methode
van composteren met houtig materiaal
en het gebruik van deze compost in
de moestuin had succes en kreeg ook
navolging: de Methode Jean Pain.
Het was in het begin van hun zoektocht,
eind jaren 90 van de 20ste eeuw, dat
mijn ouders kennismaakten met de Jean
Pain-tuin in Londerzeel, aangelegd door
Frederik Vanden Brande in 1978. Hij
richtte hiervoor een organisatie op die
zich sterk heeft ingezet om het composteren te promoten, met de nadruk op
het composteren van houtig materiaal.
In die tijd werd alle snoeisel van hagen
en bomen afgevoerd en verbrand, hoe
raar dat dat nu ook mag klinken. Dit
was het enige voorbeeld dat mijn ouders
een duidelijk idee gaf hoe ze verder
konden en onze grond snel konden verbeteren. Vanuit de opgedane kennis over
permacultuur, een nieuwe levenswijze
die juist ontlook in Europa, waren ze
overtuigd dat bodembewerking niet
goed was en te vermijden. Ze besloten
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om een dikke laag groencompost op
de bodem te leggen en hier direct in te
zaaien en planten.
Een bijkomende inspiratiebron hiervoor
was het toen pas verschenen boek van
Fransjan de Waard: ‘Tuinen in overvloed’, het eerste en lange tijd het enige
Nederlandstalige boek over permacultuur.

Een proces van proberen,
nabootsen en experimenteren
Dat was de start van onze manier van
natuurlijk tuinieren, waar nog veel aan
geboetseerd zou moeten worden om te
komen tot wat het nu is. Het was het
begin van een zoektocht, een proces van
proberen, nabootsen en experimenteren
met een samenraapsel van technieken. Zo hebben mijn ouders eerst met
opgehoogde bedden geëxperimenteerd,
waarbij je een deel aarde van het pad op
het bed opbrengt om zo licht verhoogde
bedden te maken. Dat was heel arbeidsintensief en strookte niet met de ideeën
van permacultuur.
Ook de methode van Emilia Hazelip,
veel bekender onder de taalgrens in
België, is uitgeprobeerd. Haar methode
was geïnspireerd door Fukuoka en Ruth
Stout: respect en overvloedig mulchen.
In 1997 zijn de eerste bedden met stro
als mulchlaag aangelegd, maar dit bleek
al snel een verkeerde methode op onze
uitgeputte grond. Het was de eerste
ervaring met mulchen en zoals bij velen
het geval is in het begin, was de laag te
dun. Het onkruid kwam rijkelijk door
het stro, de grond werd beenhard en de
opbrengst was bedroevend.
Dit was al snel duidelijk, daarom ook
werden datzelfde jaar in de zomer
De ondergroei in het bos was kurkdroog
en in de hete, droge zomerse omstandigheden vaak de oorzaak van bosbranden
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andere bedden aangelegd met een dikke
laag groencompost. Ook om te proberen,
maar deze methode leverde wel snel
positieve resultaten op, zodat dit de
uiteindelijke manier van werken werd.
In de lente van 1998 werden de eerste
vaste bedden aangelegd en die leveren
nu al meer dan 25 jaar een overvloed aan
groenten op.
We hebben in het begin wel nog moeten
bijsturen. Tot onze verbazing was een
eenmalige gift namelijk niet voldoende
en ‘verdween’ de compost grotendeels

De eerste bedden met stro als mulchlaag
bleken al snel een verkeerde methode op
onze uitgeputte grond.
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tijdens het eerste jaar. In de zomer kon
je op sommige plaatsen de oorspronkelijke grond, nota bene bedekt met 12 cm
groencompost, al terugzien. De groencompost was gebruikt en verbruikt door
de bodemorganismen om hun aantallen
op te bouwen en om de bodemstructuur

Het gebruik van houtgewascompost is de
basis van onze manier van tuinieren.

te verbeteren. Gedurende verscheidene
jaren werd deze laag groencompost
aangevuld tot ongeveer 12 cm dikte.
Deze laag diende in de eerste jaren als
mulchlaag.

Mulchen
na de startfase
In de opstartfase waren we nog volop
aan het zoeken, experimenteren en ontdekken. Mulchen was nog slecht gekend,
beperkt gebruikt en niet te vergelijken
met de manier waarop we nu te werk
gaan.
De eerste tien jaar beschouwden we de
compost als mulchlaag: het is organisch
materiaal, onkruidvrij en het sluit de
bodem goed af. In principe dus alles wat
een mulchlaag moet zijn. Maar er zijn
wel enkele nadelen verbonden aan het
gebruik van compost als mulchlaag.
De eerste is de prijs: compost zelf produceren in de juiste hoeveelheden én
onkruidvrij is zeker niet evident.
Aankopen is daarom meestal de manier
om voldoende materiaal te hebben. En
wanneer je jaar na jaar grote hoeveelheden compost aankoopt, loopt de prijs
toch aardig op.
Een ander nadeel is dat de aangekochte
compost ook steeds een input in je systeem betekent. Het is de uiteindelijke
bedoeling om een gesloten systeem te
Wanneer je jaar na jaar grote hoeveelheden
compost aankoopt, loopt de prijs toch
aardig op.
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maken, waarbij alles in je tuin hergebruikt wordt en je geen afval hebt. Met
mulchmateriaal zoals gras, houtsnippers
en oogstresten is dat perfect mogelijk.
Aangekochte compost past niet in
dat plaatje. Met de nuance dat het in
de eerste jaren, bij de opbouw van je
systeem, normaal is dat je kringen niet
gesloten zijn. Compost aanvoeren om
je bodem aan te rijken, mulchmateriaal
invoeren om je bedden te mulchen: het
is een manier om de opstart te versnellen, maar het moet altijd de bedoeling
zijn om uiteindelijk uit te komen op een
situatie waarin je zelfvoorzienend bent.

Onkruid
Het laatste en misschien wel het grootste nadeel van compost als mulch is
onkruid. Er bestaat een heel groot verschil in onkruiddruk. Op een laag mulch
van gras of versnipperd hout of blad
kiemt nauwelijks iets en enkel onkruid
van onder de mulchlaag kan opduiken.
Inwaaiend onkruidzaad vindt niet echt
ideale omstandigheden op deze mulch.
De bovenste laag van de mulch droogt
Op een laag mulch van versnipperd hout kiemt nauwelijks iets.
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snel uit, of wordt te vaak afgedekt om
zaad veel kans te geven om succesvol te
kiemen.
Bij compost als mulch is het een ander
verhaal. Compost is een ideaal medium
voor zaden om in te kiemen: vruchtbaar
en vaak vochtig, meer moet een zaadje
niet hebben. Daarnaast is compost
donker en warmt het sneller op in het
voorjaar en blijft het langer warm in het
najaar. Voor je groenten ideaal, maar ook
voor onkruiden kan het niet veel beter.
Het resultaat is dan ook dat er veel meer
onkruiddruk is op bedden die enkel
bedekt zijn met compost. Dat hebben
wij ook in onze tuin duidelijk gemerkt.
Het verschil in werk is echt opvallend.

Kan compost als
mulch dienen?
Zeker. Het is op zich een mulchmateriaal dat ook goed dienst doet. Maar het
werkt niet even goed als ‘echt’ mulchmateriaal zoals gras, houtsnippers,
smeerwortel of gevallen blad. Vooral het
effect op onkruid is bij compost juist
averechts, waardoor je veel extra werk
krijgt met wieden.
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sparing achteraf is enorm.
Je kan in het voorjaar beginnen met
zaaien en planten zonder iets van
onkruid te wieden, en zelfs doorheen
het jaar ben je op enkele minuten
doorheen een bed. Het tuinieren wordt
gewoon iets anders wanneer er geen
enorme druk is om te wieden. Je kan
het je niet voorstellen, het is iets wat je
moet ervaren.

Toch meer dan
compost gebruiken?

Compost als mulch is niet
ideaal omdat het te gastvrij
is voor onkruidzaden.

Vooral het effect op onkruid is bij
compost juist averechts, waardoor je
veel extra werk krijgt met wieden.

Na het aanleggen van je permanente
bedden, kan je best het jaarschema voor
mulchen gebruiken dat verder in het
boek volgt. Hierdoor geef je je bodem
extra bescherming en voeding en blijf je
het onkruid voor. Compost kan je nog
altijd geven mocht dit nodig blijken, dat
is geen probleem. Dat past perfect in
het jaarschema en de compost wordt het
best in de maanden september-oktober
gelegd. Je kan dan daarna de bedden
afdekken met blad- of andere mulch.
De compost heeft dan een hele winter tijd om contact te maken met het
bodemleven, vocht op te nemen en
eventueel verder te rijpen.

Trage start, maar
goede uitkomst

Onvoldoende mulch?

Door gebrek aan kennis, gebrek aan
materialen en schrik voor een te grote
cultuurschok bij bezoekers zijn we pas
na tien jaar aarzelend beginnen mulchen. We zijn echter nog lang blijven
experimenteren met verschillende
soorten mulchmateriaal, diktes van de
mulchlaag en spreiding in de tijd.
Ondertussen mulchen we al bijna tien
jaar intensief, waarbij de bodem (en
compost) nooit lang onbedekt blijft.
Het mulchen vraagt wat meer werk,
maar je doet het voornamelijk in minder
drukke periodes in de tuin. De tijdsbe-

In het begin is het moeilijk om voldoende mulchmateriaal ter beschikking
te hebben, maar zelfs al heb je maar
materiaal voor enkele vierkante meters,
leg het erop. Voor dat stuk maakt het
een verschil, en geleidelijk aan breid je
dit stukje uit naar al je bedden.
Een belangrijk onderdeel van dit boek
gaat over de vraag hoe je zelf kan voorzien in voldoende mulchmateriaal. In
het begin is dat niet vanzelfsprekend en
zoek je je afdekmateriaal misschien nog
bij de buren of een tuinaanlegger. Door
je tuin juist in te richten, door je randen

Indien je goed mulcht, kan je in het
voorjaar beginnen planten en zaaien
zonder iets van onkruid te wieden.
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specifiek te ontwikkelen ‘kweek’ je na
enkele jaren het grootste deel van je
mulchmateriaal in je eigen tuin, wat het
bedekken van de bodem gedurende het
jaar veel eenvoudiger en minder tijdsintensief maakt.

Schakel over na
de startfase
Onze definitieve opstart heeft wat voeten in de aarde gehad, maar eens begonnen met het bedekken van onze bodem
met compost, ging alles veel vlotter.
Een dikke laag compost leggen kun je
perfect als intensief mulchen beschouwen. Compost voldoet aan alle vereisten
van mulch: het is organisch materiaal,
onkruidvrij en bedekt de bodem. Zeker
in de beginfase is het verleidelijk om
compost te gebruiken als mulchlaag en
het daarbij te laten. Het heeft ons vele
jaren tijd gekost om die switch te maken,
maar ik raad je aan het sneller te doen.
De voordelen zijn gewoon te groot.
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Mulchen is nu
eenvoudiger
Zeggen dat we nu alles over mulchen
weten, is sterk overdreven. Er is nog
zoveel te leren, maar we hebben ondertussen al wel verschillende systemen
uitgewerkt die jaarrond mulchen eenvoudiger maken. Onze kennis van en
kunde in mulchen is van die aard dat we
nog zelden voor verrassingen staan. Tijd
dus om onze in een kwarteeuw opgedane ervaringen op te schrijven en te
delen. Zeker aangezien door de klimaatverandering de weersomstandigheden
steeds extremer worden en het belang
van mulchen, van het beschermen van
de bodem, almaar groter wordt.
Als het voor jou een hulp kan zijn:
wij hebben lang gezocht, veel fouten
gemaakt, vaak opnieuw moeten beginnen, ons dikwijls aan dezelfde steen
gestoten en vele dogma’s en vele oude
theorieën moeten weerleggen om uiteindelijk tot onze hedendaagse manier
van mulchen te komen. In dit boek vind
je een deel van onze zoektocht terug,
een deel van onze fouten en twijfels. Je
bent zeker niet alleen als je twijfelt over
de vele hallelujaverhalen over mulch,
schrik hebt voor schimmels en simpelweg niet weet hoe je moet beginnen.
Maar zoals eerder gezegd: laat dit boek
je begeleiden en de katalysator zijn die
de stap naar mulchen begeleidt en kleiner maakt!

Door je tuin juist in te richten en door je
randen specifiek te ontwikkelen ‘kweek’
je na enkele jaren het grootste deel van je
mulchmateriaal zelf.
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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.
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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
planten.
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Alle bladafval is ook welkom waarbij ik
een onderscheid maak tussen booms
oorten. 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.
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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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