
Natuurlijk moestuinieren: de eerste tip 
Onder de vele sites die gaan over natuurlijk moestuinieren vond ik de Belgische site 
http://natuurlijkemoestuin.be/ met informatie en tips over hoe je mèt de natuur kan tuinieren in plaats van 
er de strijd mee aan te gaan. Het mooie ervan is dat de kennis erover uit ervaring is opgedaan.  
De komende tijd wil ik deze informatie en tips op deze plaats met U delen.  
 

De natuur als leermeester 
De natuur heeft er miljoenen jaren over gedaan om op een harmonieuze wijze te functioneren. Er hebben 
zich sinds het ontstaan van onze aarde processen en systemen ontwikkeld evenals de ingewikkelde 
samenwerkingsverbanden tussen dieren en planten. 
De boodschap is dat de natuur een oplossing biedt voor veel problemen in onze tuin of al het werk wat er 
moet gebeuren. 
Daarvoor moeten we kijken naar hoe het er in de natuur aan toe gaat, erover nadenken en het geleerde in 
de praktijk brengen. 
 

Hoe kunnen we de bodemstructuur verbeteren 
De al jaren gangbare oplossing om de bodem los te maken is spitten. 
In de natuur is er echter geen tuinman of -vrouw die de bodem omspit en toch groeien en bloeien bomen, 
struiken en planten dat het een lieve lust is.  
Wat er nodig is, gebeurt ondergronds. In de bodem leven miljoenen helpers de grond gezond te houden. 
Die helpers moeten wij de ruimte en de kans geven om ze te laten doen wat goed is voor de bodem in onze 
tuin. 
 

Bemesting 
Lavameel of/en -gruis biedt voor vele jaren voldoende meststoffen (inclusief sporenelementen) voor het 
gewas. Het bodemleven zet dit gesteentemeel om in mineralen die opneembaar zijn voor de planten.  
 

Onkruid minder kans geven 
In de natuur worden open plaatsen zo snel mogelijk bedekt door pioniersplanten. 
Pioniersplanten hebben veelal diepe wortels en relatief grote bladeren. Er wordt veel en licht zaad 
geproduceerd, waardoor het gemakkelijk verspreid geraakt. Het heeft een lange kiemkracht om bij 
verstoring de vrijgekomen plaats te kunnen innemen. Kruidachtige pioniersplanten zijn meestal eenjarig.  
Voor onze tuin betekent dit dat enkel op plaatsen waar al iets staat of waar veel organisch plantmateriaal 
ligt er niet snel iets nieuws groeit: constante bodembedekking is de boodschap. 
 

Bestrijden van plaaginsecten? 
De gemakkelijkste oplossing is gif te spuiten of te 
strooien. Maar 
hiermee wordt het natuurlijke evenwicht verstoord 
en steken plagen steeds meer de kop op. Ze zijn ook 
steeds moeilijker te bestrijden. Hier is de 
boodschap: laat de natuur zijn gang gaan en er zal 
een evenwicht ontstaan waardoor de schade door 
plaaginsecten minimaal is. 
 

Conclusie 
Observeer de natuur en leer van hoe het daar eraan toe gaat. De natuur geeft een antwoord op onze 
vragen en draagt de oplossing aan voor veel problemen die wij in onze tuin tegenkomen. 
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