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Welke energiestromen?

De belangrijkste energiestromen doorheen 

je moestuin zijn wind, water en zon. Alle 

drie zijn het elementen die je veel voor- of 

nadeel kunnen leveren maar waarop je 

vaak weinig invloed hebt. Dikwijls heeft je 

omgeving (hoge gebouwen, open vlakte, 

helling … ) meer invloed op deze stromen 

dan jij. Toch kan je je tuin zo inrichten dat 

de eventueel nadelige gevolgen van deze 

energiestromen worden tegengehouden of 

worden omgebogen in voordelen.

Een voorbeeld

Een warmtekring is een voorbeeld hiervan. 

Het idee is dat je, door op de juiste plaatsen 

planten wel of niet te zetten, een plek 

creëert die de warmte van de zon opvangt 

en de koude wind buiten houdt. Door de 

opgevangen warmte heb je een langer 

seizoen en kan je zelfs zuiders fruit zoals 

vijgen kweken. Maar hiervoor moet je 

goed observeren zodat je weet waar de 

koude wind in de winter en het voorjaar 

vandaan komt en welke struiken het best 

passen in jouw tuin om deze wind te blok-

keren. Een groot gebouw of een hoge haag 

van een buur kan ervoor zorgen dat een 

warmtekring in jouw tuin er totaal anders 

uitziet dan bij je buurman. Dat is wat 

ontwerpen in permacultuur zo moeilijk 

maakt maar ook zo efficiënt en sterk.

Observeren en reageren is belangrijk

Elke tuin is anders, evenals de omstandig-

heden: observeer hoe de energie stroomt 

doorheen je tuin. Wind probeer je zoveel 

mogelijk buiten te houden, zeker de wind 

die uit het noorden en het oosten komt. 

Het zuiden probeer je zoveel mogelijk open 

te houden zodat de zonnewarmte je tuin 

kan binnenstromen en opwarmen in de 

vroege lente. Water probeer je te begelei-

den met kanaaltjes of een poel indien er te 

veel is. Wanneer je te weinig water hebt, 

probeer je het regenwater zo lang mogelijk 

op je terrein te houden en zo efficiënt 

mogelijk te gebruiken. Je kan alle regen die 

op je daken en verhardingen valt opvangen 

en door een natuurlijke waterzuivering 

sturen. Het is na een bijkomende zuivering 

geschikt als drinkwater en voor gebruik in 

huis. Je kan het daarna opnieuw opvangen 

en zuiveren om te gebruiken in je tuin.

Energie is een belangrijk onderdeel  

van je tuinontwerp

Er zijn verschillende boeken geschreven 

over permacultuur, over observeren en 

ontwerpen in een moestuin, vaak wordt 

Energie in de tuin
Een tipje van de sluier

Starten met een natuurlijke moes-

tuin is niet zo eenvoudig als je 

misschien denkt. Je moet op een 

andere manier naar je tuin kijken, 

meestal wordt zelfs gezegd dat 

je een jaar moet observeren voor 

je in actie schiet. Die periode is 

zo lang, niet om naar de beestjes 

en vogeltjes te kijken, maar om 

de energiestromen in je tuin waar 

te nemen. Een tuinseizoen be-

slaat een volledig jaar, met grote 

verschillen tussen winter en zomer, 

daarom is die lange tijdspanne 

geen overbodige luxe.
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echter het belang van deze energiestromen 

onvoldoende benadrukt. Vooral in de 

opstartfase heb je hierop een grote invloed. 

Uiteraard blijft je tuin én je omgeving 

evolueren en moet je blijvend observeren 

en bijsturen, maar je opties zijn dan vaak 

beperkt. Zorg ervoor dat de basis goed is en 

neem voldoende tijd voor je ontwerp!

Persoonlijke energie

Een ander onderwerp dat bijna altijd over 

het hoofd wordt gezien, is jouw persoonlij-

ke energie. Ik merk heel goed in cursussen 

dat dit een enorme invloed heeft op het 

succesverhaal dat je moestuin kan worden. 

Iedereen start supergemotiveerd met 

tuinieren. Iets heeft je doen beslissen om je 

eigen groenten op een natuurlijke manier 

te kweken en je wil er helemaal voor gaan. 

Maar dit vraagt de eerste jaren een serieuze 

tijdsinvestering en aanpassing in je denken. 

En dit is waar velen afhaken: slakken, te 

magere oogst in het eerste jaar, te veel 

werk … Wanneer je persoonlijke energie 

daalt en dit niet meer gecompenseerd 

wordt door enthousiasme, wordt tuinieren 

een opdracht, iets waar je tegenop kijkt. 

Want laat ons eerlijk zijn: een job, een 

huishouden, kinderen met hobby’s en de 

dagelijkse problemen van het leven zorgen 

er vaak voor dat je energiepeil ’s avonds en 

in het weekend net iets te laag is om ook 

nog in die tuin te werken.

Ontwerpen is ook buikgevoel

Daarom is het uitermate belangrijk als 

je een tuin aanlegt, dat je tuiniert op een 

manier die bij je past, die je energie geeft. 

Kweek je niet graag groenten maar heb je 

graag bloemen? Kweek dan bloemen met 

wat groenten ertussen en laat groenten in 

bloei komen. Werk je niet graag in je tuin, 

maar ben je er wel graag? Maak dan vooral 

gebruik van meerjarige eetbare planten. Er 

is voor iedereen een soort tuin weggelegd, 

maar ontwerp je tuin zo dat hij je energie 

geeft. Volg je buikgevoel en doe de dingen 

die je graag doet, niet enkel de dingen die in 

een handboek over tuinieren staan.

Zorg dat je je batterijen oplaadt in je tuin 

zodat je graag gaat tuinieren, dat is een 

garantie op succes en een leven lang 

tuinieren!

Cartoon

Wateropvang van een dak in de tuin

Braambessenhaag als windschut

Takkenril op de achtergrond als  

bescherming tegen koude noordenwind


