
Samen een moestuin aanleggen 
voor de hele buurt. Lokaal voedsel 
consumeren, zorgt voor minder 
voedselkilos.  
Zaden en materiaal tijdens het eerste seizoen: 

Aan de slag
Duurzame keuzes bij het aanleggen en onderhouden van een 

moestuin die goed zijn voor de biodiversiteit én de opbrengst 

van de tuin; 

•  Spitten is niet nodig. Zo behoud je het bodemleven. 

•   Dek de grond in de winter af met bijvoorbeeld compost,  

stro of blad. Dit is goed voor het bodemleven, maar ook voor 

de vogels en egels. 

•   Ook kan je in het najaar een groenbemester inzaaien,  

zodat de tuin niet kaal is. 

•   Kies voor natuurlijke meststo�en, ook dan blij� het 

bodemleven in stand. Denk bijvoorbeeld aan goed verteerde 

stalmest. 

•   Als je last hebt van plagen, kies dan voor natuurlijke 

middelen, zoals kno�ookgier tegen slakken of kippen tegen 

de taxuskever. Je hoe� niet in te grijpen, vaak beperkt de 

schade zich tot één gewas. 

•   Zaai op elk bed ook bloemen in voor de insecten. Zo zorg je 

voor de bestui�ng. 

•   Wees blij met bomen! Combineer bijvoorbeeld de moestuin 

met fruitbomen. Vaak wordt gedacht dat bomen zorgen voor 

droogte en schaduw waardoor ze geweerd worden. Wist je 

dat groenten maar een paar uur per dag in de zon hoeven te 

staan om goed te groeien? Wees daarom niet bang dat een 

boom jouw oogst in de weg zit. 

•   Omdat deze informatie lang niet toereikend is, is het 

raadzaam om een cursus ‘Moestuinieren’ te volgen. 

Het bodemleven is erg belangrijk voor transport van 

voedingssto�en uit de bodem naar de groenten en zorgt 

eveneens voor lucht in de bodem waardoor de planten beter 

groeien. Zorg dus goed voor de bodem door de bovenstaande 

tips op te volgen. 

Samen een moestuin aanleggen voor de hele buurt. Lokaal voedsel 

consumeren, zorgt voor minder voedselkilometers.  
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