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Spiraaltuin

Een van de meest inspirerende 
ideeën van de ‘vader’ van perma-
culture, Bill Mollison, voor de indivi-
duele tuinder vinden wij nog altijd 
de spiraaltuin. Wij begonnen ermee 
in 1982 op zijn aanraden en werke-
lijk: deze tuin was ieder jaar nadien 
een bron van inspiratie en heeft 
ons steeds weer versteld doen 
staan over de goede resultaten.

In de spiraaltuin wordt van alles 
gecombineerd: planten die elkaar 
‘helpen’, zowel beschermplanten, 
als planten die beschermd moe-
ten worden. Dat kán ook zo goed, 
omdat de spiraalvorm van paden 
en bedden ‘strategische’ plaatsing 
van beschermers mogelijk maakt. 
Een paar goede algemene bescher-
mers zijn dille, afrikaantjes en 
borage. (meer hierover in de werk-
map ‘Combinatieteelt’, die bij www.
denieuweambachterij.nl te bestel-
len is). 

Maar de spiraaltuin heeft veel meer 
voordelen, vooral als we hem ter-
rasgewijs aanleggen. 
De grotere planten, struiken en 
bomen in het midden geven wind-
bescherming en schaduw als het 
nodig is. De terrasvorm is zeer gun-
stig i.v.m. betere opvang van vroege 
zonnewarmte in het voorjaar en 
voor een betere waterhuishouding.
Overvloedig regenwater wordt in 
zo’n tuin beter afgevoerd en bij een 
goede bodembedekking kan de tuin 
zeer lang zonder besproeiing (Bill 
stelde in 1982 zelfs 6x zo lang als 
een vlakke, rechthoekige tuin).

De spiraalvorm leidt tot een betere 
oppervlaktebenutting en daarmee 
houdt het voorgaande zeker ver-
band, vooral bij een goede bedek-
king van het beteelde oppervlak, 

omdat er veel minder (uitdroging 
veroorzakend) looppad-oppervlak 
is! Hoeveel dat scheelt hebben we 
opgemeten en we komen op 8 - 9%, 
mits de teeltbedden bolvormig en 
de paden zo’n 20 cm breed zijn.
De natuur past de spiraalvorm veel 
toe o.a. in slakkenhuizen, bomen en 
planten, het dna-molecuul met dub-
bele helixvorm enz. 

Een wandeling door een grote 
spiraaltuin is als in een droom als 
zo’n tuin, zoals de onze in 1989, vol 
staat met schitterende bloemen 
van wilde planten zoals valeriaan, 
engelwortel, boerenwormkruid enz. 
Natuurlijk vragen zulke planten om 
oppervlak, maar wie er goed op let 
merkt dat de opbrengstvergroting 
deze ‘luxe’ volkomen compenseert. 
Hier wordt verscheidenheid be-
loond!
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