
Permacultuur: koester de aarde, 
koester de mensen en deel de 
weelde.
Lokale Materialen, Onthaaste 
Stromen van Energie: beperk 
overbodig transport, beperk 
overbodig werk. Met de stroom 
mee, met de natuur meewerken 
brengt vitale energie en optimale 
productiviteit. Door stromen van 
energie en materialen te onthaasten 
kun je langer en meer genieten.

Meer informatie
AARDWERK is een activiteit van Leo Bakx, permacultuur 
adviseur, docent en ontwerper.
Leo behaalde in 2006 het Permaculture Design Certificate bij Claire 
Everett en Dave Coleman van Living Waters Permaculture 
Foundation in Denmark, Western Australia.

Cursussen
AARDWERK organiseert cursussen op locatie voor groepen, 
scholen en bedrijven op zoek naar een duurzame vriendelijke en 
onafhankelijke levensstijl. 

Advies en ontwerp
AARDWERK biedt advies over en ontwerpt duurzame levensstijlen 
en “eetbaar landschap”-projecten.
AARDWERK geeft ook advies aan boeren op zoek naar 
diversificatie en omschakeling naar biologische productiemethoden.
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illustratie: Bill Mollison

Contact
Telefoon: 06 4284 4081
Website: http://aardwerk.org
Email: info@aardwerk.org
KvK: 17 247 016
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Recept voor een moestuin 
zonder spitten

Stap 1: Stikstof starter
Strooi een handvol kalk en een 
handvol kippenmest op de 
gekozen plek. Gewoon over de 
bestaande begroeiing heen. NIET 
eerst wieden en omspitten!
Het hoge stikstofgehalte in de 
kippenmest brengt de vertering op 
gang van de koolstofhoudende 
lagen die we hier bovenop gaan 
aanbrengen.

Het is het beste om wat 
rugdekking te hebben. Leg deze 
tuin aan tegen een muur of 
verhard pad zodat je beschermd 
bent tegen onkruid van elders.

Benodigdheden
Een stukje tuin. Mag gerust 
overwoekerd zijn met “onkruid”. 
Een braak stuk land of grasveld is 
ook prima.
Zak kalk.
Zak kippenmest of bloedmeel.

Stap 2: Vezels
Dek nu de tuin volledig af met 
vezelhoudende materialen. Dit 
brengt (organische) koolstof in de 
bodem en sluit de onderliggende 
vegetatie af van licht. Zorg dat 
stukken karton, kranten, textiel en 
dergelijke elkaar goed 
overlappen. Maak karton en 
kranten nat, bijvoorbeeld in een 
met water gevulde kruiwagen.
Laat planten die je wilt behouden, 
zoals fruitbomen, paardebloemen 
en klaver vrij. Zorg dat onkruiden 
volledig afgedekt zijn en niet door 
deze laag kunnen kruipen. Water 
het geheel goed in.

Karton, krantenpapier, oude 
vloerbedekking, ondertapijt, oude 
matrassen of kleding, houtafval.
Afvalmateriaal als theezakjes, 
schillen, bladeren en ander 
keukenafval, hooi en onkruid.

Stap 3: Vochtige Mest
Breng nu een laag van 75mm met 
mest aan. Dat kan paardenmest 
in stro zijn of kippenmest 
gemengd in zaagsel, zeewier, 
bladcompost of een combinatie 
hiervan.
Deze mest en compost materialen 
bevatten essentiële elementen. 
Ze houden ook water vast.

Paardenmest, kippenmest in 
zaagsel, zeewier, bladcompost.

Dennennaalden, cacoadoppen, 
notendoppen, stro, boombast, 
houtsnippers.
Water.

Stap 4: Droge toplaag
Tenslotte brengen we een laag 
met droge materialen aan. Zoals 
dennennaalden, notendoppen, 
cacaodoppen, boombast, stro, 
blad of bladcompost, houtsnippers 
of een combinatie hiervan.

Tot slot alles goed met water 
sproeien. Zorg voor minstens een 
laag van 225mm materiaal boven 
op de papier en kartonlaag. 
300mm is beter, 375mm is te veel. 
Minder heeft geen zin. Begin 
liever met een klein oppervlak met 
voldoende materiaal erop dan een 
groter stuk met te weinig.

In ongeveer 30 minuten kun je 
een stuk van 5 x 5m doen.

Nu is het tijd om te planten. Schuif 
de losse bovenlaag een beetje 
opzij en maak een gat in de 
papier/kartonlaag net groot 
genoeg voor de plant. Plaats de 
plant en schuif de mulch weer 
terug, waarbij je de stengel en 
bladeren van de plant vrij laat. 
Zaden, bollen en knollen gewoon 
helemaal afdekken.

Planten sorteren naar hoogte en 
tijd van bloeien en vrucht dragen.

Planten: kamille, tijm, majoraan, 
salie, smeerwortel, aardappel, 
tomaat, kleine fruitstruiken en -
bomen, aardbeien, uien, knoflook 
en dergelijke.


