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Het doel van een ecologische tuin is het herstel van de           

natuurlijke cycli die zijn verstoord door conventioneel       

landschapsontwerp en de conventionele landbouw.  

 

Heb je je ooit afgevraagd, waarom een bos of weide er zo            

perfect uitziet en zonder enige zorg nagenoeg ziektevrij blijft,         

terwijl een tuin vele uren van zware arbeid vergt?  

 

Hoe werkt de natuur eigenlijk? 

In een tuin blijft onkruid steeds groeien als, inderdaad, onkruid. En iedere plant lijkt te zijn                

bedekt met zijn eigen verzameling van rare vlekken en kauwend ongedierte. Dit komt omdat              

de meeste tuinen de regels van de natuur negeren. Kijk maar eens hoe tuinen verschillen               

van natuurlijke landschappen. Niet alleen doet de natuur altijd meer dan één ding tegelijk,              

de natuur verafschuwt kale grond, grote velden met eenzelfde gewas en vegetatie van             

eenzelfde hoogte en worteldiepte. De natuur bewerkt de aarde niet, behalve die ene keer als               

er per ongeluk eens een boom omvalt.  

 

Wat doet de mens veelal? 

Onze tuinen zijn typische voorbeelden van al deze onnatuurlijke methoden. Om nog maar te              

zwijgen van het grootschalige gebruik van pesticiden en chemische meststoffen.  

  

Elk van deze onnatuurlijke tuiniertechnieken zijn ontwikkeld voor een specifiek doel.           

Grondbewerking bijvoorbeeld, vernietigt onkruid en laadt microben op met zuurstof die           

zorgen voor een superhoge stofwisseling, zodat er een overvloed aan voedingsstoffen           

vrijkomt voor een snelle groei van het gewas. Dit levert op korte termijn zeer grote               

opbrengsten op voor plantenkwekers. Maar nu weten we dat op de lange termijn,             

grondbewerking juist leidt tot onvruchtbare grond (de microben zullen alle voedingsstoffen           

verbranden en uiteindelijk sterven), meer ziektes veroorzaakt, de bodemstructuur         

verruïneert, met als uiteindelijk resultaat een verdichting van een te harde ondergrond en             

massale erosie. 

 

Veel vervelend werk in de tuin? 

Kale grond in een typische tuin of in een vers bewerkt perceel of tussen keurig geplaatste                

planten, is een perfecte omgeving voor onkruidzaden. Onkruid bestaat uit gewone           

pioniersplanten, die door miljarden jaren van evolutie zijn gevormd om snel een verstoord             
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open terrein te bedekken. Ze zullen dat meedogenloos doen op de kale grond van een tuin.                

Kale grond spoelt ook weg met de regen, wat intensievere grondbewerking betekent om de              

afgeschuurde, aangestampte en arme grond die over blijft van meer kunststof te voorzien             

om de weggespoelde voedingsstoffen te vervangen. 

  

Grote gebieden met eenzelfde gewas zijn weliswaar gemakkelijk in te zaaien en te oogsten,              

maar werken als een "eet wat je eten kunt" signaal voor insecten en ziekten. Als schadelijke                

insecten onbelemmerd van veld tot veld gaan, eten ze zich helemaal vol op deze gebieden               

van overvloedig voedsel, planten ze zich voort en ontwikkelen zich zo tot een ware plaag. 

  

Elk van de aangehaalde conventionele technieken zijn ontstaan om een specifiek probleem            

op te lossen. Maar net als iedere eenzijdige benadering, zijn ze vaak niet goed te               

combineren met andere eenzijdige methodes, en missen ze het grote geheel. Het grote             

geheel van een typische tuin is geen vrolijke. 

 

Veel vervelend werk te doen, geen leefgebied voor inheemse of zeldzame vogelsoorten,            

worstelende planten met intensieve verzorging, afhankelijkheid van verslindende        

hulpbronnen voor giftige chemicaliën. En in het algemeen een achteruitgang van de            

gezondheid van de tuin, de opbrengst en de schoonheid. Tenzij we voortdurend en moeizaam              

ingrijpen. Maar inmiddels zijn we al zo ver, dat we moeizaam ingrijpen aanvaarden als              

onderdeel van het tuinieren. 

 

Zo kan het anders 

Maar er is een andere manier van tuinieren. De conventionele landschappen hebben het             

web van de natuur verscheurd. Belangrijke onderdelen ontbreken. We kunnen veel van deze             

gebroken relaties herstellen en met de natuur samenwerken om onze eigen inspanningen te             

verlagen. Om nog maar te zwijgen van de kostenverlaging voor het milieu. 

 

Waarom grond bewerken en treinladingen kunstmest toevoegen, als wormen en ander           

bodemleven, in combinatie met planten die de grond vruchtbaar maken, de fijnst mogelijke             

vruchtbare grond opleveren met zeer weinig menselijke inspanning? 

 

Dat is hoe de natuur het doet. 

 

Laat de natuur het werk doen! 

 

Het enige wat wij mensen dan nog hoeven te doen, is de kleine hoeveelheid voedingsstoffen               

die verloren gaat bij de oogst compenseren. Planten bestaan immers hoofdzakelijk uit water             

en kooldioxide uit de lucht. De kleine hoeveelheden mineralen die planten uit de bodem              

nemen, kunnen eenvoudig worden vervangen als we gebruik maken van de juiste            

technieken. 
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"Laat de natuur het werk doen" geldt ook voor het omgaan met plagen. In een evenwichtig                

landschap lopen ziekte- en insectenproblemen zelden uit de hand. Dat komt omdat in een              

tuin met vele verschillende soorten, elk insect, schimmel, bacterie of potentiële nieuwe            

plant, omgeven is door een natuurlijk web van controle en balans. Als één soort te               

overvloedig wordt, dan wordt die enorme beschikbaarheid weer een lekkere,          

onweerstaanbare voedselbron voor iets anders en de natuur zal daarom weer automatisch            

terugvallen naar een beheersbaar niveau. Dat is hoe de natuur werkt en dat is een handige                

truc voor de ecologische tuin. 

 

Het creëren van een goed uitgebalanceerde tuin betekent iets weten over de manier waarop              

de natuur zich gedraagt. Om dat te bereiken biedt dit boek een hoofdstuk over ecologie voor                

hoveniers en vele werkende voorbeelden van de natuurlijke principes in de andere            

hoofdstukken. Door gebruik te maken van de natuurlijke methoden voor de teelt van             

groenten, bloemen, planten of wilde dieren, wordt werken de tuin steeds minder intensief,             

de tuin steeds minder vatbaar voor problemen en wordt de tuin veel meer zoals de               

dynamische, levendige landschappen zoals in de natuur. Deze achtertuin ecosystemen,          

bieden een hartelijk welkom aan wilde dieren, planten en mensen, leveren voedsel en             

andere producten voor de zelfredzaamheid en zeker ook schoonheid en inspiratie. 

 

 

-x- 
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