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N.a.v. het bezoek op 8 juli aan de moestuin maakte Judith in nauw overleg met Karla een ontwerp
voor de NEBO moestuin, naar aanleiding van jullie wensen en onze suggesties toen:









Moestuin met flexibele structuur:
o Gemeenschappelijke perken met vaste onderhoudsvriendelijke eetbare planten
o individuele tuintjes: als er te weinig belangstelling is, dan worden dit
gemeenschappelijke perken
Bloementuin
Kruidentuin
Terras voor theetuin
Het café moet makkelijk kunnen beschikken over kruiden en evt. moestuin voor belegde
broodjes
Notenbomen
Permacultuur: ecosysteem

Hieronder lichten we onze overwegingen toe.
Hieronder een verkleind plaatje, de ook in de mail bijgesloten pdf-versie is duidelijker.

Ontwerp
Geïnspireerd door het klooster hebben we de tuin ingericht met elementen die refereren aan oude
kloostertuinen. Aan de rand van de kloostertuin wandel je langs en door de bessen- en
notenstruiken. De rand omsluit een moestuin (bed 3 t/m 18) met groentebedden van 120 cm breed.
Vanaf het theehuis loop je deze moestuin gemakkelijk in, ook om groenteafval even op de compost
te gooien. Alhoewel je de compost niet gelijk ziet doordat er een bloemenbed is ontworpen (bed 11).
Vanuit deze moestuin loop je naar het terras. Door het terras op deze plek te maken heb je zo min
mogelijk last van de schaduw van de bomen die net naast de moestuin staan. Op deze manier kun je
al vanaf een uur of 10 ’s ochtends in de zon zitten op het terras. De moestuin aan de rechterkant van
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het terras is gegroepeerd rond een bloemenperk. Deze groentetuinen hebben de meeste zon, na de
koudebakken die nog net iets beter staan. Alle onderdelen zijn verbonden door paden waardoor
bezoekers van de theetuin ook kunnen dwalen door de moestuin zonder dat ze gelijk middenin de
groentebedden staan.

Paden
Paden zijn ontzettend belangrijk in een tuin: het voorkomt dat mensen op perken gaan lopen. Lopen
op aarde maakt dat die wordt samengedrukt en minder makkelijk te doorwortelen is voor planten.
Hoe minder je de aarde hoeft te beroeren, des te beter het is. Liever niet spitten, fresen, woelen,
wieden. Dan kunnen de wormpjes, torretjes, planten ongestoord leven.
We kiezen voor ruime gemeenschappelijke paden van 100 cm breed. Men moet er over heen kunnen
met een kruiwagen (denk aan aanvoer van compost en afvoer van onkruid ed).
We willen ze een spade diep uitgraven en de grond op de bedden leggen. De paden vervolgens vullen
met houtsnippers. Houtsnippers houden vocht vast en geven dat langzaam af aan de perken
eromheen, die hierdoor minder last hebben van uitdroging.
Mogelijk heeft Karla een leverancier hiervoor. Anders zou je het ook de gemeente kunnen vragen
Op de tekening:
o
o

grijs gekleurd: tussen tuin en kas
de bruin gekleurde: tussen de bedden

Je zou ook aan een combinatie van stoeptegels (pad langs de kas) en houtsnippers kunnen denken.

Perken
Een ideale breedtemaat van een bed is 120 cm. Je kan dan aan elke zijde het midden bereiken. In de
tekening hebben de bedden 3 tot en met 9 en 14 tot en met 18 deze maat.
Suggestie:



gebruik deze perken (met uitzondering van perk 7) voor vaste, makkelijke, eetbare planten,
te gebruiken door iedereen, ook de keuken.
Planten: bijvoorbeeld:
o bed 5 : afwisselend rabarber – veldsla – kool of eeuwig moes: alle zijn laagblijvende
planten
 rabarber: een lage plant die je oogst vanaf april tot 21 juli niet meer mag
plukken; hij verliest in de herfst zijn blad en verdwijnt ‘s winters onder de
grond. Geef hem een ruimte van 1 meter en compost.
 veldsla: zaait zichzelf makkelijk uit en is te oogsten van oktober tot maart
 eeuwig moes: een meerjarige kool
 Kool: let bij eenjarige kolen wel op vruchtwisseling: zet hem niet ieder jaar
op dezelfde plaats ivm kans op knolvoet)
o bed 16: aardbei, knoflook, ui: laagblijvende planten
 aardbei
 Ui: zichzelf vermeerderende zoals de sint jans ui, te koop bij Vreeken
o Bed 6: diverse lage slasoorten, rucola, radijs, komkommerkruid, eetbare zuring,
daslook.
Sla staat liever niet in de volle zon, dus vandaar deze plek. Perk 7 mag gerust voor
schaduw zorgen
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Er zijn allerlei sla-mixen te koop. Zie opmerking later over biologische en hybride
zaden.
Komkommerkruid : wordt forse plant; zaait zich goed uit het bloemetje is te
gebruiken als sla. Bijen zijn er dol op. Levert ook veel materiaal voor de
composthoop.
Bed 7, 11 en 1: bloemen.
Eetbare: oost indische kers, dille, goudsbloem, venkelkruid, cosmea, viooltje,
komkommerkruid, kaasjeskruid, teunisbloem, korenbloem, dropplant, kamille,
lavendel :
Bekijk voor bed 7 vooral wat het café nodig heeft. Dit ligt het dichtste bij de keuken.
Bed 8: hoge slasoorten: krulmalva,
Bed 9:
zet hier iets hoogs: schaduw valt op het pad; bijvoorbeeld bonen en mais:
of bonen (erwten, capucijners oid) aan stokken; evt. ook oost indische kers: die klimt
dan mee.
Bed 18: geleid fruit? Braamboos, braam, framboos (woekert wel)
Zie http://www.mooiemoestuin.nl/fruit/
De overige bedden: voel je vrij, ga combineren, uitproberen. Denk ook aan groentes
zoals pastinaak, nieuw-zeelandse spinazie, klimspinazie, oerprei, aardpeer.

Zaden:
Koop bij voorkeur biologische zaden en geen hybride als je je zaad spontaan wil laten vermeerderen (
zie Velt over zaadwinning) Te koop bij bijvoorbeeld De Bolster of in natuurwinkels of bij
Bingenheimer Saatgut in Duitsland. Of google naar biologisch zaadgoed.

Individuele tuinen
De perken 23 tot en met 36 hebben we ontworpen als individuele tuinen. Hier is ieder vrij om
te verbouwen hoe en wat hij wil.
Als de perken te klein zijn, kan iemand ook 2 tuinen nemen.
Karla’s indruk met buurtmoestuinen en volkstuinen is dat een kleine buurtmoestuin een heel
prettige stap is om het te leren; je leert veel van elkaar. Mocht iemand na een jaar of langer
hieruit groeien, dan is er altijd de weg naar een eigen volkstuin of groter stukje tuin. Het
komt bij volkstuinen vaak voor dat mensen zichzelf overschatten: het kost veel meer tijd dan
ze dachten, er komt ook veel meer bij kijken (plagen, wanneer wat zaaien/planten); je hebt
amper tijd om te gaan buurten en te kijken en leren van anderen.
Je zal wel wat regels willen opstellen. Zo wil je hier vast geen bomen toestaan. Mogelijk is er
in het begin te weinig animo en is de tuin te groot voor de vrijwilligers. Bedek het perk met
karton en mulch. Dan maakt de nieuwe eigenaar later een vliegende start met mooie
gecomposteerde aarde.
De platte bakken: hier halen we de stenen uit, en gebruiken die mogelijk in de kruidentuin
om woekerende planten op hun plaats te houden.

Kruidenrand langs de kas:
Suggesties voor thee: citroenmelisse, munt, citroenverbena, salie, lavendel, dropplant, kamille,
brandnetel (jong blad), bosaardbei (jong blad)

Ontwerp permacultuur moestuin voor NEBO klooster, 16 juli 2014

4

zie aardige informatie (niet de zaden kopen, dit zijn allemaal planten die je zo kan krijgen als stekje) :
http://www.zadenier.nl/a-28259306/zaadpakketten/thee-kruiden-zaadpakket/

Terras met fruitbomen
Suggestie: 3 minitrees: http://www.minitree.nl/

Randbeplanting met bessen- en notenstruiken
Naar keuze, maar houd wel rekening dat 1 bessenstruik 1 meter grondoppervlak nodig heeft en dat
je er nog bij moet kunnen om te oogsten. Zet ze niet te dicht op elkaar, of maak er echt een strakke
haag van.
De Walnootboom heeft als nadeel dat hij erg groot kan worden, : de wortels scheiden bovendien een
gif af waardoor veel moestuinplanten niet goed gedijen. Zie moestuinforum. De combinatie met de
Jostabes, kruisbes, witte- en rode Aalbes en de zwarte bes is wel mogelijk. Evenals de nachtschades
en duindoornfamilie.
http://plantengildes.saiwala.nl/toonGilde.asp?familie=10

Ook bij de hazelaar moet je uitkijken dat hij niet te groot wordt (forumvraag op internet)
En bij de vlierbes: deze is heel makkelijk zelf te stekken. In de permacultuur wordt hij aangeraden in
de tuin, omdat hij als eerste in het seizoen luis krijgt. Hij lokt hiermee ook de roofinsecten. Als er in
de tuin dan later de tuinboon luis krijgt, zijn de roofinsecten al in de buurt en verlossen de tuinboon
snel van de luis. Bovendien zijn de bessen te gebruiken in limonade en van de bloesem wordt
champagne gemaakt.

Water
We suggereren 2 plaatsen om regenwater op te vangen ten behoeve van de moestuin:





Links van het toiletgebouw: we suggereren een groot 1000 liter vat van plastic. Kleiner als je
dit echt te lelijk vindt. Of 2 kleinere naast elkaar. Plastic kan tegen de vorst. Ze worden
geregeld 2e hands aangeboden (google) Het dak van de kas kan veel water afvoeren. Ik geloof
dat de huidige ton het water van het toiletgebouw opvangt, of ook van de kas?
Als het vat vol is, suggereren we een overloop in een gootje door het pad heen naar de
scheiding tussen de individuele tuinen 28 en 29. Dat kan eenvoudig met een stukje vijverfolie
of stevig waterdicht plastic en mooie grindstenen. Je kan er dan overheen lopen zonder natte
voeten te krijgen. De perken 28 en 29 profiteren van een iets vochtiger tuin.
Links van het theehuis
Links achterin de tuin: dit wordt een plastic (bijv. cement) kuip: deze heeft als doel een
vochtig microklimaat te scheppen voor kikkers en padden, drinkplaats voor vogels (die dan
minder vanwege dorst de bessen eten) en egels, salamanders etc.

Mooie fruitboom





We dachten eerst aan de walnoot, maar vinden die te groot. Andere suggesties:
Kweepeer (http://www.mooiemoestuin.nl/fruit/kweepeer/_ en
http://www.fruitbomen.net/kweepeerboom/http://www.fruitbomen.net/kweepeerboom/
Moerbei (http://www.fruitbomen.net/moerbei/)
Pruim
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Appel
Of iets bijzonders, kijk eens bij de bomen die nu groeien in het voedselbos in De Horst:
http://www.foodforestry.nl/

De Kas
Het lijkt ons dat je de ondiepe bakken vooral zal willen gebruiken om planten op te kweken, of het
jaar rond slasoorten te verbouwen.
Andere ideeën:



vijg (http://www.fruitbomen.net/zoeken/?q=vijg)
Perzik of nectarineboom: we hebben laatst een prachtige perzikboom i een grote kas zien
staan. Informeer bij de kweker even welk soort geschikt is.

Compost
We stellen ons voor dat de gemeenschappelijke tuinen en het café vooral de compostplaats 10 gaan
gebruiken. Dit zou een wormencompost kunnen worden.
De individuele tuinen kunnen makkelijker naar een nog aan te wijzen compost plek in de buurt van
het kippenhok gaan. Voor mooie compost heb je nl de kippenmest nodig. Ook is het niet zo’n fraai
gezicht en kan het wat ongedierte aantrekken. Vandaar dat we denken dat we beter 2 plaatsen
kunnen inrichten als compostplaats.

In september komen we 1 dag werken en nemen mensen mee. We streven ernaar in ieder geval de
paden aan te leggen, zodat de structuur duidelijk wordt. Daarna kunnen we het samen verder
invullen. Wat niet af is, kunnen jullie daarna zelf invullen.
Boodschapppenlijstje/waarvoor te zorgen:
Een berg houtsnippers: voor circa 200 meter pad, 30 cm diep , 100 cm breed: 66 kubieke meter.

Als je het pad langs de kas, pad dwars op de uitgang van theehuis en pad vanaf het
“kerkachtige” middenpunt van de moestuin tot aan de mooie fruitboom uitsluit, doordat je
daar stoeptegels gebruikt, dan wordt het 33 m3. Dan heb je voor 33 kubieke meter stoeptegels
nodig.
Eventueel: dakpannen of stoeptegels, borderrol, planken of ander materiaal om de verhoogde paden
af te grenzen van de paden en daarmee te zorgen dat de aarde niet in de houtsnippers terecht komt
(minder onkruid op de paden). Het is niet acuut nodig, kan ook later of niet.
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volkstuin Karla











Houtsnippers zijn ook handig te gebruiken als mulch, voor bovenop het karton van
wachtende bedden. Een alternatief is stoeptegels of gras (dat moet je wel maaien en heeft
de neiging om de bedden op te zoeken).
Paaltjes voor het uitzetten: tentharingen of stokjes
Touw voor het uitzetten
Landmeetapparaat om de structuur uit te zetten (We dachten dat iemand van jullie daarover
beschikte, anders doen we het met meetlint)
Genoeg spades voor jullie eigen vrijwilligers
Compost: voor de nieuwe planten (is nu al zelf te maken: meng met groen afval met
kippenmest inclusief stro of ander houtig materiaal; zet het om de 3 dagen om, dan gaat het
sneller;
(http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1278&Itemid=
83) (http://www.organicgardening.com/learn-and-grow/5-easy-steps-fast-compost
Planten, stekjes; dit kan ook later
2 watervaten
1 speciekuip
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6 pallets voor 2 compost vakken. Compost doek of oude deken oid als bedekking, tegen
uitdroging. Voorbeeld: compostbakken



Als je nu al bomen wil planten, zorg dan ook voor steunpalen: 1 per boom; we plaatsen de
paal aan de zuidwestzijde: daar waar de meeste wind vandaan komt. Als het er echt nooit
waait, dan niet.
En materiaal om de boom vast te maken aan de paal: en oude fietsbinnenband of speciaal
band.
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