FICHE

eetbaar groen:

MOESTUIN

Een klassieke moestuin is een eetbare tuin met vooral eenjarige
gewassen: groenten. In een gezonde biologische moestuin doe je
aan wisselteelt. Dat betekent dat je op een bepaald stuk bijvoorbeeld het ene jaar erwten teelt en het volgende jaar pompoenen.
In de winter bedek je het veld met een groenbemester. Zo creëer je
leven in de bodem en raakt hij nooit uitgeput.
Met een moestuin kun je ervoor kiezen om actief samen te werken
met je buren of met een vereniging.

Een buurtmoestuin in Nantes.
Ontwerp: quandmeme.fr
© Céline De Vinck
In de Noordwijk tussen de woontorens kweekt Atelier
Groot Eiland op ‘Helifarm’ met personen in arbeidszorg en
werkervaringstrajecten groenten. Velt vzw en Buurtwerk
Noordwijk - De Harmonie beheren er samen een
buurtmoestuin.
© Atelier Groot Eiland

Graag in de zon
– Zon
– Halfschaduw: De keuze in gewassen is dan wel beperkt. Als je op
hoogte tuiniert (in bakken), krijgen de planten meer zonuren.

Wat komt er kijken bij het onderhoud van je
moestuin?
Een moestuin vraagt veel werk:
– Teelt- en oogstplan opstellen
– Bedden klaarmaken
– Zaaien of planten
– Wieden
– Plagen bestrijden
– Composteren en mulchen
– Water geven

De ideale ondergrond?
Volle grond > opgehoogde grond > bak

Graag goed bereikbaar
– Bereikbaar: op wandelafstand van wie de moestuin onderhoudt
– Met regenwateropvang in de tuin
– Met een compostplek in de directe nabijheid van de tuin
Ook op sommige daken kun je een moestuin maken (zie fiche Dak).

Minimumoppervlakte
1 m2

Wat moet je doen om je moestuin aan te leggen?
– De bodem ontharden of saneren en eventueel ook nieuwe grond
aanvoeren
– Plantvakken (volle grond) of plantbakken maken (opgehoogde
grond of bakken)
– Compostplek installeren (je kunt ook aansluiten bij een
buurtcompost in de buurt)
– Regenwateropvang organiseren
– Paden aanleggen: daarvoor kun je houtsnippers of tegels gebruiken

Hou rekening met deze kosten:
–
–
–
–
–

Plant- en zaaigoed kopen
Bodem of bakken klaarmaken met aangevoerde grond
Verharding uitbreken
Toegang tot water organiseren
Compostplek bouwen

Gekoppelde kansen
– Biodiversiteit: nestkastjes en insectenhotels
– Biodiversiteit: combineer met enkele vaste planten (zoals kruiden
of bloemen)
– Biodiversiteit: gezonde bodems in de stad
– Water: waterinfiltratie (als je werkt in volle grond)
– Dieren: kippen, eenden
– Recreatie: tuinieren met de buurt
– Samen leven. Pas je ontwerp aan voor mensen met speciale
behoeften: rolstoel, ouderen, kinderen.

Geschikte plekken in de stad
Dak, parkeerplaats, speelplaats, plein, voetpad, braakland, straat,
park, binnenplaats, balkon & vensterbank

