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presentatie opgemaakt door Benoit Goddeeris 
lesgever ecologische moestuinen bij VELT 

( geen publicatie of hergebruik zonder toestemming ) 
benoit.goddeeris@telenet.be 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

het betere alternatief ? 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

INHOUD presentatie 

•  definitie van verhoogde moesbakken 
•  voor- en nadelen 
•  soorten moesbakken: keuzebepaling/materialen 
•  afmetingen 
•  inplanting in de tuin 
•  samenstelling van de grond 
•  welke soort planten 
•  waterhuishouding 
•  onkruiden 
•  dieren 
•  toebehoren 
•  ergonomie 
•  vragen? 

 
 
 

 

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren 

• actief in Vlaanderen/Nederland – 14.600 leden (2015) 

• lokale afdelingen – 1000 vrijwilligers (2015) 

• ecologische sier- en moestuin / gezonde voeding 

 

 

benoit.goddeeris@telenet.be  

samentuinen 

natuurlijke bestrijdingsmiddelen 
geen kunstmest 

biodiversiteit 

d u u r z a a m h e i d  

k r i n g l o o p t u i n i e r e n  

vorming 

a c t i v i t e i t e n  

boeken 

publicaties samenaankopen 
campagnes 

“Ik ben lesgever bij VELT:” 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

DOELPUBLIEK: 

 

 

 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• mensen met een fysische beperking of rugklachten 
• tuinieren op ongunstige gronden 
• iedereen die openstaat voor verbetering en vernieuwing 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

DEFINITIE 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

VRAAG AAN PUBLIEK: 

 

 

 

benoit.goddeeris@telenet.be  

Waarom kiezen we voor verhoogde moesbakken ? 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

benoit.goddeeris@telenet.be  

waarom kiezen voor verhoogde moesbakken 

• minder belastend voor lichaam 

• bij slechte of verontreinigde grond  

   (zelf de bodemsamenstelling bepalen) 

• bij hoog grondwaterniveau (kleibodem) 

• betere drainage 

• onderhoudsvriendelijker 

   (minder onkruid/beter bereikbaar) 

• luchtige grond (niet betrapt) 

• grond vlugger opgewarmd=vroege start 

• tegen knaagdieren / huisdieren 

• oppervlaktevermenigvuldiger 

• hoe hoger, hoe meer lichtinval 

• betere interactie met de planten  

   ( ziektes-geuren-insecten ) 

• esthetischer? 

• iets minder last van ziektes 

• kleine plantafstand=grotere opbrengst 

• kweken op daken/rotsen/verharde grond 

• dichtbij grote bomen ( wortels ) 

• bij hellende grond ( afspoel ) 

• bij overstromingsgebied 

 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

VRAAG AAN PUBLIEK: 

 

 

 

benoit.goddeeris@telenet.be  

Waarom kiezen we NIET voor verhoogde moesbakken ? 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

benoit.goddeeris@telenet.be  

waarom NIET kiezen voor verhoogde moesbakken 

• grote kostprijs 

• eenmalige zware arbeid bij plaatsing 

• waterhuishouding: uitdroging 

• hoge planten moeilijk bereikbaar 

• weinig oppervlakte voor bepaalde  

  planten ( courgette / pompoen ) 

• problemen met wind 

 

• probleem met diepwortelende planten 

• wanden krijgen te warm 

• uitspoeling van nutrienten? 

• geen flexibele opstelling 

• je kan geen machines gebruiken (??) 

 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN  

       verhoogde 

              moesbakken  

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: hetpakhuuske.nl  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN verhoogde moesbakken 

recuperatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• kant en klaar 
• kringloop RRR 
• goedkoop/gratis 
• levensduur beperkt 
• materialen! 

• ±kant en klaar 

• duur 
• materialen! 
• oorsprong! 
 

• maatwerk 
• kostprijs 
• inspanning 
• duurzaam 

foto’s: hetpakhuuske.nl  

zelf gemaakt 

  

 

 

nieuw 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN moesbakken: keuze bepalen 

benoit.goddeeris@telenet.be  

wat vind ik in de tuin 

wat kan ik recupereren  

of recycleren 

wat kan ik zelf maken 

wat kan ik kopen 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN verhoogde moesbakken: 

  RECUPERATIE 

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen van HOUT 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• natuurlijk materiaal 
• recycleerbaar / herbruikbaar 
• composteerbaar 
• hernieuwbare grondstof 
• korte tot matige levensduur (zacht-&hardhout) 
• nieuw aankopen = duur 
• inheems/uitheems (think global/buy local) 
• FSC label (duurzaam bosbeheer) 
• kan behandeld zijn (verf/antirot) 
• uitspoeling van producten (paletten) 
• het ziet eruit als hout, maar dat is het niet 

multiplex,vezelplaat: bevat lijmen 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: soorten HOUT 

benoit.goddeeris@telenet.be  

bron: http://www.vibe.be/downloads/1.Technische_documentatie/Bouwmaterialen%20en%20gezondheid/KF_hout_zonder_verduurzaming.pdf 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: houten transportkist 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• gebruikt voor transport tegels/groenten 
• grote gewichten 
• goedkoop / gratis 
• makkelijk verplaatsbaar 
• op verharde ondergrond plaatsen 
• vochtgevoelig 
• beperkte levensduur 
• matige stevigheid 
• gesloten bodem (zie verder) 
• fruit en groentenkisten: niet behandeld 
• tegelkisten: éénmalig gebruik dus niet 

  behandeld 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: gevlochten hout 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• jonge scheuten van wilg of hazelaar 
• zelf maken (gratis) of aankoop 
• niet verplaatsbaar 
• vochtgevoelig (folie/liner plaatsen) 
• beperkte levensduur 
• weinig stevigheid ( tenzij versterkt ) 
• composteerbaar 
• open bodem 
 

 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: ingegraven hout 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• onbewerkt: twijg-, tak-, stronkvorm 
• bewerkt: plankvorm, balkvorm 
• zelf maken (gratis) of aankoop 
• niet verplaatsbaar 
• vochtgevoelig (folie/liner plaatsen) 
• beperkte levensduur (afh. houtsoort) 
• matige stevigheid 
• composteerbaar 
• open bodem 
• treinbilzen = verontreinigd behandeld 
  hout (gevaarlijk volgens OVAM) 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: houten paletten 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• zelf maken, meestal gratis 
• niet verplaatsbaar 
• vochtgevoelig ( folie/liner plaatsen) 
• beperkte levensduur 
• weinig stevigheid ( tenzij versterkt ) 
• composteerbaar 
• open bodem 
• oppervlakte vermenigvuldiger 
• europallet behandeld volgens ISMP15 

hoge temperaturen/ methylbromide/ 
fosfine/ sulfurylfluoride/ carbonyl- 
sulfide/ chemische drukimpregnatie / 
bestraling 

 
 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen v KUNSTSTOF 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• synthetisch product uit aardolie 
• recycleerbaar / herbruikbaar 
• niet verteerbaar / composteerbaar 
• niet hernieuwbare grondstof 
• heeft matige tot lange levensduur 
• gemakkelijk tweedehands aan te kopen 
• residu van vervoerde producten 
• gevaarlijk (offgassing) 

  PVC,rubber,PMMA,PC,PS,  
  plastiek waar niks op vermeld staat 

• (waarschijnlijk) niet gevaarlijk 
  HDPE,LDPE,PET,PP  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: bigbags 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• meestal gratis ( overschot bouw ) 
• niet verplaatsbaar 
• ongevoelig voor vocht 
• beperkte levensduur (UV) 
• stevig 
• gesloten bodem: water kan erdoor! 
 

 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: IBC containers 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• hergebruik van bulk containers 
• matige prijs 
• oppassen met inhoud 
• verplaatsbaar 
• ongevoelig voor vocht 
• zeer lange levensduur 
• stevig 
• gesloten bodem / waterdicht 
• veel gebruik bij aquaponics (moes&vis) 
• gemaakt uit HDPE 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: kunststof transportkist 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• gebruikt voor transport groenten/fruit 
• grote gewichten 
• goedkoop 
• makkelijk verplaatsbaar 
• op verharde ondergrond plaatsen 
• ongevoelig voor vocht 
• lange levensduur 
• grote stevigheid 
• gesloten bodem (zie verder) 
• gemaakt uit HDPE 
 

 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen v. METAAL 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• product uit ijzererts (energie-intensief) 
• impact op milieu door ontginning 
• recycleerbaar / herbruikbaar 
• niet verteerbaar / composteerbaar 
• niet hernieuwbare grondstof 
• heeft lange levensduur 
• matig tot dure aankoop 
• gegalvaniseerde platen schadelijk? 

 geen gekende problemen(2016) 
 zink ontginnen is afvalintensief 
 zink produceren is energie-intensief 

• roest ( kledij ) 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen van BETON 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• beton bestaat uit: 
zand: gebaggerd uit zee/rivieren 
kiezels: gebaggerd uit rivieren 
cement: kalksteen, klei, hoogovenslak 

• cement: 
op hoge temperaturen vervaardigd en 
  vermalen (energie-intensief) 
soms allergische reactie (chroom) 
huid iritatie 

• impact op milieu door ontginning 
• recycleerbaar / herbruikbaar 
• niet verteerbaar / composteerbaar 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen BETON 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• niet hernieuwbare grondstof 
• heeft lange levensduur 
• goedkope tot dure aankoop 
• impact op milieu: geen (tot nu toe ) 
 



10/12/2016 

15 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: eigenschappen van STRO 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• hernieuwbare grondstof 
• beperkte levensduur 
• recycleerbaar, composteerbaar 
• dure aankoop (voor beperkte levensduur) 
• oppervlaktevermenigvuldiging 
• niet verplaatsbaar 
• weinig vochtgevoelig 
• matige stevigheid 
• open bodem 
• (on)gewenste dieren? 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: varia 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: varia 

benoit.goddeeris@telenet.be  

 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

MATERIALEN: ideëen voor de kinderen 

benoit.goddeeris@telenet.be  

•  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN verhoogde moesbakken: 

      NIEUW 

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN MOESBAKKEN: aangekochte m² moesbak 

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: bacsac / hetpakhuuske.nl / nubuiten.nl / tuinadvies.nl     PRIJZEN 2015 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN MOESBAKKEN: aangekochte moesbak 

benoit.goddeeris@telenet.be  foto’s: tuinadvies.be / HORTA.org / ForestAvenue.be / moestuinbox.be    PRIJZEN 2015 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN verhoogde moesbakken: 

  ZELF GEMAAKT 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 1: de kruidenspiraal 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• wordt opgebouwd met (bak)stenen of rots- 
  blokken die warmte opnemen/afgeven 
• hoe hoger, hoe droger en meer zon 
• volgens windrichtingen gebouwd 
• diameter ±2m, hoogte ±1m 

• creatie van microklimaten 
• schaduwminnende planten in het oosten 
• bovenaan water geven, onderaan vijvertje 
• dichtbij keuken plaatsen 
• voorbeeld  van kruiden (hoog naar laag): 

rozemarijn / oregano / salie / dragon / thijm / koriander / 
peterselie / bieslook / viooltjes / kamille / citroen-
melisse / goudsbloem / munt / wilde look / waterkers ( in 
vijvertje ) 

 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 1: de kruidenspiraal 

benoit.goddeeris@telenet.be  

voorbeeld  bij Yggdrasil te Tienen ( yggdra.be ) 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 2 : de aardappeltoren ( methode 1 ) 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• wordt opgebouwd met houten planken en 4 vertikale balken 
• afmetingen 60x60cm hoogte 80cm 
• plant opgeschoten pootgoed 10cm diep 
• loof 30cm hoog: 1 rij planken erbij + aanvullen met aarde tot 
  op 2/3 van de hoogte van het loof 
• geleidelijk opbouwen: stap 16 
• geleidelijk oogsten volgens behoefte : onderste planken 
  weghalen 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 2 : de aardappeltoren ( methode 2 ) 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• wordt opgebouwd met metalen omheiningsdraad 
• diameter ±60cm hoogte ±80cm 

• plant opgeschoten pootgoed 10cm diep in grond 
• loof 30cm hoog: aanvullen met stro en aarde tot 
  op 2/3 van de hoogte van het loof 
• opbouwen tot bovenaan 
• oogsten = toren uit elkaar halen 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 2 : de aardappeltoren ( varia ) 

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ZELF GEMAAKT 3 : mijn eigen moesbakken 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

AFMETINGEN  

           MOESBAKKEN 

                     

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: hetpakhuuske.nl  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

AFMETINGEN 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• HOOGTE:   ±60cm (zithoogte) 

 
• BREEDTE: ±120cm (2x reikwijdte arm) 

 
• LENGTE:  afhankelijk van materiaal 

 pas op: hoe korter, hoe stabieler 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

INPLANTING  

            in de  

                   tuin  

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

INPLANTING IN DE TUIN: keuzebepaling 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• licht: - schaduw voorkomen (ieder tijdstip & ieder seizoen) 
         - zuidgericht 
• water: - niet op laagste punt vd tuin (regenwateroverlast) 
         - nabijheid van water voor planten 
• wind: hoge planten vangen wind (aardpeer/quinoa/bonen) 
• grond: kan op verhard en onverhard 
• bereikbaarheid: - nabij huis 
                  - geen vuile voeten door nat gras of aarde 
                  - opvullen met aarde bij construktie   
• nabijheid van bloemen, fruitbomen (biodiversiteit) 
• boomwortels moeten ademen, boom verliest bladeren & vruchten 
• nabijheid van composthoop / dieren / tuinhuis 
• daktuinen: hou rekening met gewicht en afwatering (architect) 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

INPLANTING IN DE TUIN: microklimaten 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• ingesloten, in stad = warmer klimaat, minder wind 
• muren zijn warmteaccumulatoren 
• water zorgt voor afvlakken extreme temperaturen (zeeinvloed) 
• zuidgerichte helling (zoals wijnhaarden) 
• bomen, hagen, heggen, gebouwen en omheiningen gebruiken als 
  windvallen (N & W) 
• laagste punt in de tuin is ingesloten?  koudeval (rijm) 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING 

              VAN DE 

                      BODEM   

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: hetpakhuuske.nl  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem: wat zit er in? 

benoit.goddeeris@telenet.be  

 
 
48% minerale stoffen (zand/leem/klei) 
 2% organische stoffen (humus) 
25% water 
25% lucht 
 
  + bodem organismen 
      ( bacteriën/ schimmels/ wormen/ kevers/ pissebedden/ 

        mollen/ woelratten/ aaltjes/ ...) 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem 

benoit.goddeeris@telenet.be  

GEZONDE BODEM = GEZONDE PLANTEN 
     ( ecologisch principe ) 

 



10/12/2016 

26 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem 

benoit.goddeeris@telenet.be  

GEZONDE BODEM = GEZONDE PLANTEN 

bevordering bodemstruktuur: 
  humus toevoegen via organische compost zorgt voor: 
 - vasthouden bodemdeeltjes ( kruimelstruktuur ) 
 - vasthouden water 
 - doorlaatbaarheid water 
 - vasthouden voedingsdeeltjes 
 - bevorderen opwarming door de zwarte kleur 
 
                               

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem 

benoit.goddeeris@telenet.be  

GEZONDE BODEM = GEZONDE PLANTEN 

voedingsstoffen: - toedienen van compost 
                      - groenbemesters en gier 
                      - volgens behoefte vd teelt 
(teeltwisseling) 
 
zuurtegraad (pH): streefwaarde benaderen 
 - zandgrond: 5,2 à 5,6 
 - zandleem: 6,2 à 6,6 
 - leem:  6,7 à 7,3 
 - klei:  7,2 à 7,7 

 - iedere plant heeft een eigen voorkeur 
 - test laten uitvoeren 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem 

benoit.goddeeris@telenet.be  

GEZONDE BODEM = GEZONDE PLANTEN 

bevordering bodemorganismen:  
 - afdekken grond 
           - niet samendrukken vd grond 
            - minimale grondbewerking 
 
bevordering bovengronds leven:  
 - biodiversiteit creëren 

   - kringlopen maken 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem: begin-samenstelling 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• aankopen in tuincentra: kant-en-klaar zakken 
 
  dure aankoop 
  soms twijfelachtige ingrediënten (turf,lava,kokos) 

  geen onkruiden aanwezig 
  voedingsstoffen voor beperkte tijd 
  goede (te) luchtige bodemstruktuur 
  verloren verpakking 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem: begin-samenstelling 

benoit.goddeeris@telenet.be  

• aankopen in bulk: bij gespecialiseerde firma / grondwerker 
 
  goedkoopste oplossing 
  oorsprong moeilijk te achterhalen (sproeistoffen?) 
  aanvulaarde: geen struktuur en voeding= dode aarde 
  teelaarde: matig qua struktuur en voeding 
  grote kans op onkruiden en zaden 
  compost: wat is de samenstelling ? 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SAMENSTELLING van de bodem: begin-samenstelling 

benoit.goddeeris@telenet.be  

1.  eerst bodemanalyse laten uitvoeren van de aangevoerde aarde 
2.  op basis van resultaten 

• extra struktuur nodig  + compost 
• extra voedingsstoffen nodig  + compost 
• veel extra voedingsstoffen nodig  + organische mest 

 
voorbeeldsamenstelling: 

    10% champignonmest 
60% teelaarde 30% compost 10% paardemest 
    10% schapemest 
    20% champignonmest 
40% aarde 40% compost 20% paardemest 
    20% schapemest 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

BEMESTING van de bodem: jaarlijkse toediening compost 

benoit.goddeeris@telenet.be  

hoeveelheid jaarlijkse compost afhankelijk van: 
 
- het percentage organische stofgehalte %C (via bodemanalyse) 
- de zuurtegraad pH (via bodemanalyse) 
- het soort gewas 
- oorsprong compost (uit bak of hoop/uit vat) 
 na 3jaar opnieuw bodemanalyse 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

BEMESTING van de bodem: jaarlijkse toediening compost 

benoit.goddeeris@telenet.be  

bron:handboek ecologisch tuinieren VELT vzw 

%C: percentage organisch stofgehalte / met compost uit hoop of bak / resultaat= kg compost/100m² 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

BEMESTING van de bodem: SAMENVATTING 

benoit.goddeeris@telenet.be  

op bedden waar kool-, blad- en vruchtgewassen komen 
  begin maart 1 emmer compost/m² strooien en inharken 
 

op bedden waar peul- en wortelgewassen komen 
  geen compost toevoegen 
 

op aardappelbedden 
  begin maart ½ emmer compost/m² strooien en inharken 

herfst tot winter: bedden afdekken met mulch of mest 

voeding aan planten toedienen tijdens groei via bv gier 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

 SOORTEN  

          planten 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN PLANTEN: wat kan je kweken? 

benoit.goddeeris@telenet.be  

 

in principe alle groenten en kruiden 
 
maar pas op met ... 
 

     hoogte / ruimtebeperking / 
   woekerplanten / biodiversiteit 
 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN PLANTEN: wat kan je kweken 

benoit.goddeeris@telenet.be  

beperking in hoogte: 
- moeilijk bereikbaar 
- invloed van wind ( omvervallen) 
- hoge planten op noordzijde en lage 
  planten aan zuidzijde 
 

amarant 
quinoa 

a a r d p e e r  

y a c o n  

zonnebloem 
mais 

boon 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN PLANTEN: wat kan je kweken 

benoit.goddeeris@telenet.be  

beperking in grootte: 
- heel wat kool- en vruchtgewassen hebben 
  veel plaats nodig 
- klimmers omhoog laten groeien 
- veel plaats = veel opbrengst ? 

bloemkool 
kardoen 

c o u r g e t t e  

m e l o e n  komkommer 

augurk 

pompoen 

RABARBER artisjok 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN PLANTEN: wat kan je kweken 

benoit.goddeeris@telenet.be  

woekerplanten  (+ zelfuitzaaiers): 
- eenmaal geplant: komen jaarlijks terug 
- heel moeilijk om vanaf te geraken 
- beter in apparte pot/container plaatsen 
- zelfuitzaaiers: zaden verwijderen op plant 

japanse andoorn 

munt 

c i t r o e n m e l i s s e  
m i e r i k s w o r t e l  

oostindische kers 

bosaardbei 

hop 

chinese bieslook 

aardpeer 

egyptische ui 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

SOORTEN PLANTEN: wat kan je kweken 

benoit.goddeeris@telenet.be  

biodiversiteit = de natuur imiteren: 
- variëteiten van dezelfde planten 
   = minder kans op ziektes 
   = verspreiden van de oogst over de tijd 

- combineren met bloemen,kruiden,fruit, struiken en bomen 
   = bestuivers lokken 
   = belagers desoriënteren 

   = beschermen tegen natuurelementen 
   = efficiënt gebruik van bodemvoedsel 

- combintatieteelten 
   = synergiën creëren (vb. Afrikaantjes tegen aaltjes bij ui) 

   = lokplanten 

- groenbemesters 
   = meststoffen (stikstof) afgeven in de bodem (bv. mosterd) 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

  

 DE WATERHUISHOUDING  

          

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: hetpakhuuske.nl  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: verdamping 

benoit.goddeeris@telenet.be  

uitdrogen grond door zon- en windinvloed: 
- grond afdekken (mulch laag) 
- ondergrondse bewatering (zie wicking bed) 
- afscherming tegen wind (omheining, haag) 
- intensieve beplanting (geen zonlicht op grond) 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: contactwarmte 

benoit.goddeeris@telenet.be  

uitdroging door contactwarmte: 
- door opwarmen van de massa van de bak  
  (steen/baksteen/beton/staal/keramiek/ 
  donkere kunststof) 
- geen of weinig probleem bij hout 
- oplossing: isolatie- of luchtlaag 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: aktieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 1: manueel water geven 
- grote verspilling (niet nauwkeurig) 
- opspatten van aarde 
- samendrukken van de aarde 
- planten worden nat (ziektes) 
- oppervlakkige wortelgroei 
- arbeidsintensief 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: aktieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 2: druppelbevloeiing 
- minimaal watergebruik 
- continu verbruik 
- weinig verdamping 
- duur 
- oppervlakkige wortelgroei 
- weinig/geen arbeid nodig (automatisch) 



10/12/2016 

36 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: passieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 1: hugelkultur 
- nog steeds irrigatie nodig, maar veel minder 
- gebruik van houtblokken/takken op bodem 
- alleen effect voor diepwortelende planten 
- verteerd hout houdt goed water vast 
- geen verdamping meer 
- continue vochtige ondergrond 
- stimulatie van bodemvoedselweb 
- creatie van humus en aanmaak 
  van voedingsstoffen 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: passieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 1: hugelkultur 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: passieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 2: wicking bed 
- gesloten systeem met ondergronds water-reservoir / gesloten 
  membraan / kiezels / overloop / toevoer  
- principe: opzuigeffect van water 
- geen irrigatie meer nodig (pas op bij langdurige droogte) 
- goed voor (diep)wortelende planten 
- weinig verdamping 
- continue natte ondergrond 
- vervroeging groeiseizoen door 
  vrijmaken van voedingsstoffen 
  door vocht in grond? 
- hoge kostprijs 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: passieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

MOGELIJKHEID 2: wicking bed 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: passieve irrigatie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

vergelijkingstest passieve irrigatie groeiseizoen 2015: 
 WICKING BED IN BIGBAG HUGELKULTUR IN BIGBAG - planten uit identiek zaad 
- identieke grondsamenstelling 
- identieke afmetingen van 
  geplante planten 
- geen irrigatie (tenzij tekenen 
  van uitdroging: dan gelijke 
  toediening bij beide) 
- indentieke positionering 
- courgette en pompoen 

 VOORLOPIG RESULTAAT: vervroegen groeiseizoen ± 2 weken bij WICKING BED 

experiment wordt herhaald in 2016 met verscheidenheid aan planten voor sluitende conclusie 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: hoeveelheid 

benoit.goddeeris@telenet.be  

hoeveel water moet er gegeven worden? 
- net gezaaid? 

 water nodig om te kiemen 
- een plant teveel water geven 
 = oppervlakige wortelgroei 
 = afhankelijke plant 
 = meer kans op ziektes 
     zo weinig mogelijk water geven 
- bladeren hangen slap 

 plant is niet dood: water geven 
- beter 1x veel water geven, dan meermaals weinig water 
- opzoeken van de waterbehoefte per plant 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: waterdoorlaatbaarheid 

benoit.goddeeris@telenet.be  

welke type grond is het best voor de planten? 
ideale bodemomstandigheden zijn afhankelijk van 
het type plant: 
 - rode biet: zware grond, vochthoudend 
 - rapen: zanderige grond, goed ontwaterend 
 - courgette: elk type grond, vochthoudend 
 - tomaten: elk type grond, vochthoudend 
 - bonen: elk type grond, goed ontwaterend 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: gesloten bodem? 

benoit.goddeeris@telenet.be  

indien een moesbak met gesloten bodem: 
(regen)water moet in bodem kunnen wegvloeien 

 
oplossing: 
- doorboren van de bodem (vb: gaten 1cm om de 10cm) 
- laag van 5à10cm kiezels, kleine stenen, grind, potscherven... 

- afdekken met viltfolie 
- aarde aanbrengen 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

WATERHUISHOUDING: verlengen levenduur 

benoit.goddeeris@telenet.be  

indien een houten moesbak wordt gebruikt: 
 
als hout in contact komt met aarde 
 zal wegrotten (afhankelijk van houtsoort) 

 
oplossing: 
- op blokken plaatsen (beton, kunststof) 
- minimale afmeting 15x15cm en dikte 5cm 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

  

         ONKRUID 

benoit.goddeeris@telenet.be  

foto’s: hetpakhuuske.nl  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ONKRUIDEN: definitie 

benoit.goddeeris@telenet.be  

wat is een onkruid: 
- in ecologische context bestaan onkruid niet 
- we spreken eerder over kruiden die 
  ongewenst zijn op de plaats waar 
  ze groeien 
- vele ongewenste kruiden hebben positieve 
  eigenschappen 
 
 

GOUDEN TIP: het VELT onkruidenboek 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ONKRUIDEN: soorten 

benoit.goddeeris@telenet.be  

 zaadonkruiden 

planten voort door bovengrondse zaadvorming 

paardebloem, melganzevoet, herderstasje, straatgras, 
vogelmuur, gewone melkdistel, kaal knopkruid 

 wortelonkruiden 

planten voort door ondergrondse wortelvorming, 
bovengrondse uitlopers of penwortels 

kweekgras, haagwinde, grote brandnetel, zevenblad, 
kruipende boterbloem, heermoes 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ONKRUIDEN: hoe komen onkruiden ter plaatse 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- aangevoerde aarde 

- toevoeging van slechte compost 

- in de aarde van aangekochte planten 

- zaad: onkruiden ter plaatse, de 

  wind, in vogelpoep 

- verspreiding via wortels van onkruiden 

- slechte hygiene ( gereedschap,  

  schoenen, kleren, ) 

 

 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ONKRUIDEN: hoe voorkomen 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- afdekken grond: mulch,compost,bodem- 
  bedekkende planten,karton,grasmaaisel, 

  hooi,stro,hakseling,stenen en keien 

  ( doeken? ) 

- no-till: niet/weinig spitten of omwoelen 

- veranderen mentaliteit: je er niet meer 

  aan storen en de (on)kruiden gebruiken 

- planten niet tot zaad laten komen 

- mechanisch verwijderen: hakken,schoffelen  

  wieden,met handen uittrekken 

- bestrijdingsmiddelen: worden niet gebruikt 

  in de ecologische moestuin 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

  

           DIEREN 

                    

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

DIEREN: beveiligen tgn huisdieren 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- grote planten-densiteit 
- afdekken glas (hfdst.toebehoren) 
- kooi bouwen 
- omheining 
- sproeier met bewegingsdetectie 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

DIEREN: beveiligen tgn knaagdieren 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- te hoog voor konijnen en hazen 
- tegen woelmuizen en –ratten: 
   fijnmazig dik kippegaas op 

    bodem van moesbakken plaatsen 
   10cm overlappend 
   zijkanten bevestigen aan de 

     moesbakken 
   optioneel antiworteldoek 

     onder het kippegaas 
 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

HUISDIEREN: beveiligen tgn vogels/kippen 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- indivuduele bescherming van de plantjes 
- afdekken met glas (zie hfdst toebehoren) 
- kooi bouwen 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

  

          TOEBEHOREN 

                    

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

TOEBEHOREN: de koolkooi 

benoit.goddeeris@telenet.be  

beschermt de kolen tegen: 
- koolgalmug 
- koolvlieg 
- koolwittevlieg 
- rupsen (koolwitje/kooluil) 
 
en natuurlijk ook tegen 
- vogels 
- huisdieren 
 
 PAS OP MET BESTUIVING 
 GOEDE INSEKTEN GEWEERD 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

TOEBEHOREN: serreglas 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- bescherming tegen dieren 
- indien pas gezaaid: zaadjes 
  komen niet bloot te liggen 
  bij hevige regenval  
- rechtstreeks zaaien: nooit 
  meer voorzaaien,verspenen en 
  uitplanten 
- vervroeging groeiseizoen: 
  verwarmt aarde (serre-effect) 
- veiligheidsglas ! 
- alternatief: oud raam 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

TOEBEHOREN: koudebak/miniserre 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- idem als vorige 
- geen serre meer nodig? 
- gebruiksvriendelijk, maar duurder 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

  

          ERGONOMIE 

                    

benoit.goddeeris@telenet.be  

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ERGONOMIE: mensen met een lichamelijke beperking 

benoit.goddeeris@telenet.be  

www.terraform.fr 
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ERGONOMIE: mensen met een lichamelijke beperking 

benoit.goddeeris@telenet.be  

- 

KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

ERGONOMIE: gebruik uw rug en gewrichten voor iets anders 

benoit.goddeeris@telenet.be  
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KWEKEN IN VERHOOGDE MOESBAKKEN 

BEDANKT VOOR UW AANDACHT.... nog vragen? 

benoit.goddeeris@telenet.be  

presentatie opgemaakt door: Benoit Goddeeris 
publicatie en gebruik mits toestemming 

benoit.goddeeris@telenet.be 

benoit.goddeeris@telenet.be  

meer weten ? bekijk deze boeken in onze webshop:   http://beweegt.velt.be/winkel/420/productenkiezen 


