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Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnieken toepast, heeft 
een kringlooptuin. Groot of klein, strak of spontaan, bloemenrijk of 
grasrijk, elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Composteren, snoei-
hout omtoveren tot vlechtwerk, mulchmaaien... Het zijn allemaal 
kringlooptechnieken. U voorkomt tuinresten of u hergebruikt
ze in de tuin. Op die manier haalt u meer uit de biologische krin-
gloop. Ook mulchen is een kringlooptechniek.

Andere folders verschenen in deze reeks:
• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
•  Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
•  Thuiscomposteren in compostbakken
•  Bodembedekkers
•  Kippen houden in de kringlooptuin
 ...

Meer info over mulch in de kringlooptuin? 
Download of bestel de vlaco-brochure 

‘Snoeihout verwerken in de kringlooptuin’.

Vlaco vzw

Mulch 
in de kringlooptuin

Hoe mulchen?

 M k de ode  onkruid ri
 nderdruk h rdnekkige ortelonkruiden e entu-

eel et een l g ruin k rton  er i der eer t de 
pl c trip

 reng d n de ulchl g n
 eg i  onge npl nten en i  ro en de ulchl g 

niet tot tegen de t  egen  k n  op chi el  
o  er r nding

 Breng de mulchlaag niet op uitgedroogde grond 
aan

 Vermeng de mulchlaag niet met de onderliggende 
odem  dat ergroot de kan  op kiemen an on-

kruid aden  

Meer info over 
‘Mulch in de kringlooptuin’:

  Composteren en Kringlooptuinieren
 o au els i s m  Vlaco 

  tappen naar een ecologische tuin Velt
 huis in eigen tuin andeli ke ilde-tuinreeks

  i  u  lokale kringloopkracht

Maak de bodem onkruidvrij

Breng een mulchlaag aan

Gebruik een laag bruin karton bij hardnekkige onkruiden

Meer halen uit de biologische kringloop
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Andere folders verschenen in deze reeks:

• Hoe verzorgt u vaste planten in de kringlooptuin?
• Hoe kiest u vaste planten voor de kringlooptuin?
• Thuiscomposteren in compostbakken
• Thuiscomposteren in het compostvat
• Bodembedekkers
• Gazon

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnie-
ken toepast, heeft een kringlooptuin. Groot of 
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of gras-
rijk, elke tuin kan een kringlooptuin zijn. Com-
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchmaaien... Het zijn allemaal kringloop-
technieken. U voorkomt tuinresten of u herge-
bruikt ze in de tuin. Op die manier haalt u meer 
uit de biologische kringloop.
Ook mulchen is een kringlooptechniek.
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Composteren: 
hoe, wat en waarom ?

Snoeihout verwerken in de kringlooptuin

Creatief, functioneel en origineel met snoeihout en bladeren

1512966 Snoeihout.indd   1
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Mulch 
in de kringlooptuin

WWW.VLACO.BE

Wie in zijn tuin één of meer kringlooptechnie-
ken toepast, hee  een kringlooptuin  root of 
klein, strak of spontaan, bloemenrijk of gras-
rijk  elke tuin kan een kringlooptuin zijn  om-
posteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk, 
mulchmaaien  et zijn allemaal kringloop-
technieken   voorkomt tuinresten of u herge-
bruikt ze in e tuin  

ok mulchen is een kringlooptechniek
Hoe mulchen?

 M k de ode  onkruid ri
 nderdruk h rdnekkige ortelonkruiden e entu-

eel et een l g ruin k rton  er i der eer t de 
pl c trip

 reng d n de ulchl g n
 eg i  onge npl nten en i  ro en de ulchl g 

niet tot tegen de t  egen  k n  op chi el  
o  er r nding

 Breng de mulchlaag niet op uitgedroogde grond 
aan

 Vermeng de mulchlaag niet met de onderliggende 
odem  dat ergroot de kan  op kiemen an on-

kruid aden  

Verschenen in deze reeks:

 oe er orgt u a te planten in de kringlooptuin
 oe kie t u a te planten oor de kringlooptuin

Meer info over 
‘Mulch in de kringlooptuin’:

  Composteren en Kringlooptuinieren
 o au els i s m  Vlaco 

  tappen naar een ecologische tuin Velt
 huis in eigen tuin andeli ke ilde-tuinreeks

  i  u  lokale compostmeester

Maak de bodem onkruidvrij

Breng een mulchlaag aan

Gebruik een laag bruin karton bij hardnekkige onkruiden

u  Vlaco  uc Vanacker  oor i er
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Wat is mulchen?

Mulchen is het toedekken an de odem met een laag 
tuinresten  et is een heel natuurli ke ingreep  e tuin-
resten stellen hun aarde olle oedingssto en terug 
ter eschikking an de odem en de odemorganis-
men  e kringloop sluit ich  Mulchen is een techniek 
die o el in de groente- als in de siertuin en e engoed 
tussen kruiden als onder klein ruit in ol is  

Wat mulch allemaal doet

Mulchen, een zegen voor de bodem

 e eschermende mulchlaag 
 remt de erdamping  ind en on kunnen niet 

i  de odem die och g li
 tempert in de odem de temperatuurs erschil-

len tussen dag en nacht
 angt de slagregen op  maar ook de druk an 

u  oeten
 e donkere  och ge en eilige omstandigheden 

onder en in de mulchlaag s muleren het odemle-
en dat de mulchlaag koloniseert  et i n de acte-

ri n en de schimmels die met de a raak erk aam-
heden an start gaan  ge olgd en i gestaan door 

ormen  pisse edden  mil oenpoten en andere 
organismen  elkens i  langs gangen en spleten op-
nieu  de grond induiken  nemen e organische sto  
en oedingselementen mee

 e e ge amenli ke ac iteit er etert steeds erder 
de structuur en de oedingstoestand an de odem 

en het iekte erende ermogen an de planten  
 e odem gaat steeds sterker naar osgrond rui-

ken  ordt humusri k en kruimelig en daar aren de 
planten goed i

 e mulchlaag erd i nt s laan  oe snel  hangt a  
an het geko en mulchmateriaal

Mulchen, een zegen voor de tuinier.  hoe
 minder onkruid te ieden
 minder ater te ge en
 minder te emesten
 minder de odem te e erken
n u kri gt etere  mooiere en ge ondere planten  

Geschikte mulchmaterialen zijn 

 outsnippers  reng een laag an meer dan  cm 
houtsnippers aan  tussen u  aste planten  u  
struiken  aan de oet an de haag o  op het aarde-
pad in u  tuin  a ertering an de houtsnippers 
al het organische sto gehalte an de odem aan-
ienli k toegenomen i n  n heel at rec clagepar-

ken kunt u o erigens terecht oor houtsnippers
 ras  erperk u tot een laag an    cm maaisel  

a onmaaisel als mulch erteert meestal erg lug in 
enkele eken  en le ert ooral s ksto  en minder 
organische sto  aan de planten  et op  anneer u in 

n keer een dikkere laag aan rengt  kan roei ont-
staan  it is niet goed oor de omliggende planten  

 Compost kunt u makkeli k in lagen an  tot  cm 
dik tussen de planten aan rengen  Compost er-
ri kt en er etert de odem

 tro en hooi  let op met gras- en andere onkruid
aden in het hooi

 Bladeren  in lagen an een ental cm kunt u her st-
laderen in u  moes- o  siertuin aan rengen   kunt 

de a ge allen laderen ook ge oon laten liggen  
 llerlei plantenresten  tak es  schors  noten  droge 

stengels …
 ie el  on oldoende mulchmateriaal hee  kan 

hier oor ook in de handel terecht  i erse tuin-
centra ieden oomschors  cacaodoppen … aan  

 kunt ook mulchen met Vlaco-compost oor er-
koopadressen  ie laco e

Mulchen  de m thes door rikt? 

iet iedereen is een lie e er an mulchen

 ‘Mulch i  niet erg e the ch  et klopt dat groene 
mulch an  ers gras enigs ins de enk rau-

en kan doen ronsen  maar u ult merken dat de 
mulch snel naar een natuurli ke  grond ruine kleur 
e olueert  

 ‘Hoe meer mulch, des te meer slakken’. anneer u 
de mulchlaag niet t  dik maakt  i n er nau eli ks 
meer slakken dan elders in u  tuin  lakken he -

en trou ens een hekel aan houtsnippers  

 ‘Vogels verspreiden het mulchmateriaal’ op het 
ga on o  op de tuinpaad es   Mulch etekent 

odemle en en ge onde planten  maar natuur-
li k ook heel at dartele en luitende ogels 
die naar odemdiert es op oek gaan  Bi  ge-

ruik an compost o  ortelhoutsnippers is het 
uitstrooi-e ect an ogels uiterst eperkt  ok 
een opstaand rand e langs de order houdt de 
meeste snippers op hun plek

Mulchen met compost
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Houtsnippermulch rond een jonge aanplant

Wat is mulchen?

Mulchen is het toedekken an de odem met een laag 
tuinresten  et is een heel natuurli ke ingreep  e tuin-
resten stellen hun aarde olle oedingssto en terug 
ter eschikking an de odem en de odemorganis-
men  e kringloop sluit ich  Mulchen is een techniek 
die o el in de groente- als in de siertuin en e engoed 
tussen kruiden als onder klein ruit in ol is  

Wat mulch allemaal doet

Mulchen, een zegen voor de bodem

 e eschermende mulchlaag 
 remt de erdamping  ind en on kunnen niet 

i  de odem die och g li
 tempert in de odem de temperatuurs erschil-

len tussen dag en nacht
 angt de slagregen op  maar ook de druk an 

u  oeten
 e donkere  och ge en eilige omstandigheden 

onder en in de mulchlaag s muleren het odemle-
en dat de mulchlaag koloniseert  et i n de acte-

ri n en de schimmels die met de a raak erk aam-
heden an start gaan  ge olgd en i gestaan door 

ormen  pisse edden  mil oenpoten en andere 
organismen  elkens i  langs gangen en spleten op-
nieu  de grond induiken  nemen e organische sto  
en oedingselementen mee

 e e ge amenli ke ac iteit er etert steeds erder 
de structuur en de oedingstoestand an de odem 

en het iekte erende ermogen an de planten  
 e odem gaat steeds sterker naar osgrond rui-

ken  ordt humusri k en kruimelig en daar aren de 
planten goed i

 e mulchlaag erd i nt s laan  oe snel  hangt a  
an het geko en mulchmateriaal

Mulchen, een zegen voor de tuinier.  hoe
 minder onkruid te ieden
 minder ater te ge en
 minder te emesten
 minder de odem te e erken
n u kri gt etere  mooiere en ge ondere planten  

Geschikte mulchmaterialen zijn 

 outsnippers  reng een laag an meer dan  cm 
houtsnippers aan  tussen u  aste planten  u  
struiken  aan de oet an de haag o  op het aarde-
pad in u  tuin  a ertering an de houtsnippers 
al het organische sto gehalte an de odem aan-
ienli k toegenomen i n  n heel at rec clagepar-

ken kunt u o erigens terecht oor houtsnippers
 ras  erperk u tot een laag an    cm maaisel  

a onmaaisel als mulch erteert meestal erg lug in 
enkele eken  en le ert ooral s ksto  en minder 
organische sto  aan de planten  et op  anneer u in 

n keer een dikkere laag aan rengt  kan roei ont-
staan  it is niet goed oor de omliggende planten  

 Compost kunt u makkeli k in lagen an  tot  cm 
dik tussen de planten aan rengen  Compost er-
ri kt en er etert de odem

 tro en hooi  let op met gras- en andere onkruid
aden in het hooi

 Bladeren  in lagen an een ental cm kunt u her st-
laderen in u  moes- o  siertuin aan rengen   kunt 

de a ge allen laderen ook ge oon laten liggen  
 llerlei plantenresten  tak es  schors  noten  droge 

stengels …
 ie el  on oldoende mulchmateriaal hee  kan 

hier oor ook in de handel terecht  i erse tuin-
centra ieden oomschors  cacaodoppen … aan  

 kunt ook mulchen met Vlaco-compost oor er-
koopadressen  ie laco e

Mulchen  de m thes door rikt? 

iet iedereen is een lie e er an mulchen

 ‘Mulch i  niet erg e the ch  et klopt dat groene 
mulch an  ers gras enigs ins de enk rau-

en kan doen ronsen  maar u ult merken dat de 
mulch snel naar een natuurli ke  grond ruine kleur 
e olueert  

 ‘Hoe meer mulch, des te meer slakken’. anneer u 
de mulchlaag niet t  dik maakt  i n er nau eli ks 
meer slakken dan elders in u  tuin  lakken he -

en trou ens een hekel aan houtsnippers  

 ‘Vogels verspreiden het mulchmateriaal’ op het 
ga on o  op de tuinpaad es   Mulch etekent 

odemle en en ge onde planten  maar natuur-
li k ook heel at dartele en luitende ogels 
die naar odemdiert es op oek gaan  Bi  ge-

ruik an compost o  ortelhoutsnippers is het 
uitstrooi-e ect an ogels uiterst eperkt  ok 
een opstaand rand e langs de order houdt de 
meeste snippers op hun plek

Houtsnippermulch rond een jonge aanplant

Mulchen met compost

Mulch in de tuin = leven in de tuin


