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Het besef dat de weersomstandigheden veranderen en dus ook de omstandigheden om te 
tuinieren groeit in een snel tempo. Dat de bodem in dit verhaal een grote rol kan spelen, wordt 
voor veel mensen ook steeds duidelijker. En de beste manier om je bodem beter te maken, om 
de structuur te verbeteren en ervoor te zorgen dat je droge én natte periodes beter doorkomt 
is toch wel mulchen. En hopelijk groeit ook dit besef de komende jaren en slaan we allemaal 
massaal aan het mulchen in onze tuinen. 

Mulchen in het groter geheel 

Er is op zich niets nieuws aan mulchen. Het wordt al vele jaren, zelfs al decennialang gebruikt. 
Denk maar aan Ruth Stouth die haar eerste boek over mulchen schreef in 1955 waarin ze haar 
methode van tuinieren beschrijft: veel mulchen, weinig werken en veel oogsten. Toch is haar 
manier van werken nooit echt doorgedrongen in het tuinieren, ook niet in het biologisch 
tuinieren. Het waren altijd uitzonderingen die mulch gebruikten. Toen wij begonnen met onze 
zoektocht naar een natuurlijke methode, vormde mulchen wel een onderdeel, maar hoe je juist 
moest mulchen was in die tijd nog een groot vraagteken. 

Tot enkele jaren geleden waren de adviezen nog om niet te veel te mulchen uit schrik voor 
schimmels, het afsluiten van de bodem, slakken … Mulch moet volgens velen nog altijd worden 
verwijderd in het voorjaar en is eigenlijk vooral iets wat je in de winter op de bodem legt. 
Jaarrond mulchen is vreemd genoeg nog steeds een uitzonderlijk iets om te doen. De 
jarenlange brainwashing heeft tijd nodig om te vervagen, mensen blijven een zekere schrik 
hebben en geven zich niet gemakkelijk over aan voluit mulchen. 

Nochtans is het in mijn ogen zowat het belangrijkste en eigenlijk ook het eerste wat je moet 
doen in een nieuwe moestuin. De voordelen zijn ondertussen al bekend en wetenschappelijk 
onderzocht. Zelfs in de gangbare landbouw weet men ondertussen dat dit het pad is dat in de 
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toekomst moet gevolgd worden en zoekt men manieren om dit op grote schaal toe te passen. 
Waarom blijft het dan zo’n onbekende en vaak zelfs zelfverklaarde vijand in een moestuin? Al 
moet ik toegeven dat er de laatste jaren een duidelijke kentering is opgetreden. In vele 
magazines over tuinieren krijg je steeds meer informatie over mulchen, en belangrijker: de 
informatie is correct! Het gaat niet langer over mulchen door hier en daar een grassprietje te 
leggen, maar mulchen zoals Ruth Stout het 70 jaar geleden deed. Dikke lagen mulch zodat de 
bodem echt bedekt is en kan genieten van alle voordelen van zo’n laag. 

Voordelen van mulchen 

Maar wat zijn die voordelen van mulchen nu eigenlijk? Het zijn er veel, en velen houden 
verband met elkaar en oefenen een positieve invloed uit op elkaar. Denk dan aan een beter 
bodemleven, een betere bodemstructuur, geen onkruid, geen last van slakken, gratis 
bemesting,  meer constante groei van je planten, meer vrije tijd, minder plagen en ziektes, 
betere vochthuishouding, beter bestand tegen droogte, betere spreiding van het tuinwerk … 
Heb ik al gezegd dat je nog nauwelijks onkruid hebt als je goed mulcht? 

En wat zijn de nadelen? Als je het al als een nadeel kunt zien: je krijgt veel meer vogels in je 
tuin. Die dan in je mulch komen rommelen op zoek naar eten. Dat eten bestaat uit allerlei 
beestjes die anders misschien je planten opvreten en of de wortels aantasten. Niet echt een 
nadeel dus. 

Een ander nadeel? Je hebt vaak wat mulch in je groenten, denk dan aan sla, ijsberg of spinazie 
waar wat blad of grassnippers in verzeild raakt. Dat geeft wat meer werk bij het kuisen in de 
keuken, maar daar blijft het dan wel bij. Als laatste nadeel komen we terug bij die vogels uit: ze 
krabben in de mulch en bedekken zo soms nieuwe zaailingen of jonge plantjes. Hierdoor heb je 
soms een beperkte opkomst. Maar dit is grotendeels op te vangen door op de juiste momenten 
met het juiste materiaal te mulchen. 

Mulchen heeft een grote impact 

Natuurlijk tuinieren bestaat uit vele onderdelen die allemaal belangrijk zijn en hun bijdrage 
leveren aan een vruchtbare, arbeidsarme tuin. Maar mulchen is toch wel een cruciaal 
onderdeel. Het maakt zo’n enorm verschil op zoveel fronten dat een tuin gewoon niet zonder 
mulchen kan. Er valt veel werk weg, er worden zoveel problemen opgelost, dat het absurd is 
om te zien dat er nog zo weinig gemulcht wordt. Als je start of overstapt naar natuurlijk 
tuinieren, begin dan met mulchen. 

Twijfel niet, het is overtuigend bewezen dat er enorm veel voordelen zijn. Schrik voor plagen en 
ziektes moet je ook niet hebben zoals zal blijken eens je deze blog wat hebt doorzocht. Na 
enkele jaren mulchen is het verschil in je tuin enorm en ik ben er zeker van dat je jezelf dan 
afvraagt waarom je zo lang getwijfeld hebt om het te omarmen. Je wordt hoogstwaarschijnlijk 
zelf een actieve pleiter bij al je vrienden en mede-tuiniers! 


