
Basiscursus moestuinieren



Planning

Les 1: ecologisch tuinieren, 
bodem, bemesting

Les 2: netwerken in de tuin, 
biodiversiteit

Les 3: bodembewerking

Les 4: vruchtwisseling, zaden



Van destructief  naar 
constructief  tuinieren

& zo de netwerken bevorderen



Destructief  tuinieren

Pesticiden beschadigen veel 
meer dan we weten!

De industrie is niet 
transparant: economische i.p.v. 
ecologische motieven.

Pestcideresidu’s: gezondheid, 
bodemleven, bijen…



Kunstmest doodt 
bodemleven

Hoge concentraties zouten 
doodt de tere huid van pieren 
en alle andere bodemdiertjes.



Kunstmest vernietigt 
de humus

Donkere grond = rijk aan 
humus.

Lichte grond = arm aan humus.

Kunstmest versnelt de afbraak 
van humus.



Geploegde / gespitte  
grond is dode grond!

Natuurlijke 
waterafvoerkanaaltjes worden 
vernietigd: bij regen slempt de 
bodem dicht.

De onvruchtbare (anaerobe) 
bodem komt boven.



Erosie

Een toenemend probleem!

Voor elke kg gangbare 
landbouwproducten verdwijnt 
er 8 kg vruchtbare 
landbouwgrond.

Overstromingen, 
modderstromen …



Constructief  tuinieren

In het bos en in een 
ecologische tuin vind je een 
gelaagde bodem met veel 
humus.

Kijk hoe de natuur al 
miljoenen jaren efficiënt werkt 
en pas dat toe waar je kan!



De gelaagde bodem

In bosgrond zit 10% humus 
(vooral bovenaan).

In een akker vind je hoogstens 
2% humus.

Zwart bovenaan, licht 
onderaan.



Een ondergronds netwerk



Bodemleven

bacteriën, schimmmels, 
diertjes …

Hoe dieper, hoe minder leven.

Het meeste leven, de meeste 
omzetting van mest / 
compost / mulch vindt plaats 
aan de oppervlakte.



Ondergrondse netwerken



Onze vriend 
de pier

Ze verwerken 25 tot 100 ton 
afval / hectare / jaar tot ideale 
voeding.

Ze maken gangen voor de 
plantenwortels.



Ondergrondse 
samenwerking

Vlinderbloemigen (erwt, boon) 
werken samen met bacteriën 
om stikstof vast te leggen.

Die stikstof komt vooral vrij na 
het afsterven van de planten.



Ondergrondse 
samenwerking

Veel planten werken samen 
met wortelschimmels.

De plant levert suikers en 
water, de schimmels leveren 
fosfor.

Met wortelschimmels is de 
opname van fosfor 5 keer 
efficiënter dan zonder!



Bovengrondse 
samenwerking

Insecten en bloemen zijn op 
elkaar aangewezen: bestuiving 
in ruil voor nectar en 
stuifmeel.

Zorg dus voor meer 
(enkelvoudige) bloemen.

Ook bloeiende groenten (hier: 
schorseneer)



Het voedselweb

Hoe meer planten / wortels (levend of dood), hoe meer bodemleven!



Bovengrondse 
samenwerking

Vogels en bessen zijn voor 
elkaar gemaakt.

Suikers in ruil voor 
verspreiding!



Kringloop in je tuin



Biodiversiteit
Nuttige insecten



Bestuivers
Hommels:

bestuiven meer bloemen dan 
bijen,

kunnen tegen extremere 
temperaturen.

Vlinders:

verklappen iets over de toestand 
van de natuur,

staan in het midden van de 
voedselketen.



Bijen

Honingbijen

Solitaire bijen: kunnen we 
helpen door bijenhotels te 
bouwen,

massale bijensterfte o.m. door 
gebruik van herbiciden en 
pesticiden.

https://vimeo.com/129712987


Zweefvliegen
Lijken op wespen, bijen of 
hommels, maar

kunnen stil hangen tijdens hun 
vlucht,

hebben twee paar vleugels,

hebben korte antennes op hun 
hoofd.

Larven eten bladluizen.

Kan niet steken.



Regenwormen

De aanwezigheid van 
regenwormen duidt op een 
gezond bodemleven.

Door hun vertering zetten ze 
plantenresten e.d. om in 
vruchtbare grond.

Beluchten, draineren, 
bemesten & ruimen afval op.



Lieveheersbeestjes
Natuurlijke vijand van de 
bladluizen: het vrouwtje legt 
haar eitjes vlakbij een kolonie 
bladluizen. 

Larven van lieveheersbeestjes 
eten nog meer bladluizen dan 
volwassen beestjes.

Worden bedreigd door de 
sluipwesp en het veelkleurig 
Aziatisch lieveheersbeestje.



Andere 

Vogels, vb. winterkoninkje: eet insecten, rupsen en spinnen.

Kikkers eten slakken, spinnen en insecten.

Padden eten slakken, spinnen, insecten en regenwormen. Wordt 
opgegeten door de egel, ringslang of reiger.

Bodemdiertjes als wormen, springstaarten, pissebedden, 
duizendpoten, schimmels en bacteriën zorgen voor meer zuurstof in 
de grond.



Nuttige dieren die ook soms 
vervelend zijn



Mollen

Zorgen voor verluchting en 
drainage van de bodem.

Ze eten allerlei larven zoals 
engerlingen.

Biologische bestrijding



Wespen & spinnen

Geen bestuivers

‘opruimers’ of ‘jagers’: eten 
schadelijke insecten (vliegen en 
muggen) op.



Merels

Nuttig: ze eten slakjes en 
larven van insecten (vb. 
engerlingen van meikevers).

Niet zo nuttig: ze eten 
regenwormen, zaden, bessen 
en fruit.



Rupsen

In de moestuin is vooral de 
rups van het koolwitje 
vervelend, omdat ze hele 
koolplanten kunnen 
verorberen.

Natuurlijke vijanden zijn vogels 
en egels.



Veldspitsmuizen
Geen knaagdieren zoals de 
gewone muizen, maar wel 
insecteneters.

Behoren tot de familie van de 
mol en de egel. 

Ze eten insecten en larven van 
pissebedden, regenwormen en 
slakken.

Worden opgegeten door de 
kerkuil.



Slakken
Goede eigenschappen: zetten 
tuinafval om in humus, helpen 
de bodem te verbeteren.

Vervelende eigenschappen: 
eten jonge blaadjes op.

Opmerking: nachtdieren, dus 
als je ze wil vangen, moet je 
vroeg opstaan!

Natuurlijke vijanden: 
zanglijsters, egels, padden



http://www.tvl.be/programmas/tvl-tuin-eco-tips-tegen-slakken-8502


Andere insecten

Zwarte wegmieren:

werken samen met de bladluizen, omdat ze verlekkerd zijn op de 
honingdauw die ze afscheiden

natuurlijke vijand: groene specht & pad.

Langpootmuggen: voeden zich met plantensappen van jonge 
plantjes.



Bladluizen

Vertoeven graag in bomen, op 
bloemen, maar ook in de 
moestuin.

Natuurlijke vijanden: 
lieveheersbeestjes en 
koolmeesjes.



Hoe help je de insecten?

Voorjaarsbloeiende bloembollen planten; dit zijn erg welkome nectar- 
en stuifmeelleveranciers op momenten dat er nog maar weinig 
bloemen zijn (zeker voordelig voor de hommels).

Bloemenborders aanleggen.

Uitgebloeide borders laten staan; dit biedt onderdak aan tal van 
beestjes.





Een moestuinplan



Groep 1 de peulgewassen



Groep 2 de koolgewassen



Groep 3 de bladgewassen



Groep 4 de vruchtgewassen



Groep 5 wortel, bol, knol



Groep 6 aardappelen



Groep 7 de aardbeien



Groep 8 vaste groenten & kruiden
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