
Een kruidenspiraal: 
Voor ieder kruid de juiste plek 

Willy Leufgen 

Een ideale oplossing voor heem

en natuurtuinen, die met ruimte
 
moeten woekeren en toch een
 
kruidenhoek willen aanleggen,
 
maar ook voor school- en part icu

liere tuinen.
 
Een vreemd , maar vernuftig
 
bouwsel, zo'n kruidenspiraal : een
 
dozijn of meer (keuken- )kruiden

soorten, ieder op de meest gunsti

ge groeiplek gesitueerd.
 
Maar ook een mooie blikvanger ,
 
die tevens ruimte kan bieden aan
 
enige muurflora en -fauna.
 
Bij goede verzorging kan deze
 
'slak' ook nog informatief, educa

tief en voedzaam zijn.
 

Hoe bouw je een kruiden
spiraal? 

Op een zonnige plek stapelt u ste
nen in de vorm van een 
'slakkenhuls' (zie tekening). Het 
mooiste is het, wanneer u hier
voor veldkeien ter beschikking 
heeft, maar met gewone bakste 
nen kan het ook best. 
Het hogere gedeelte Iigt hierbij 
naar het zuiden gericht, het vijver
tje naar het noorden. AI stapelend 
vult u het 'slakkenhuis' met 
schoon, kalkrijk steenpuin . Van 
boven naar beneden bedekt u de
ze vulling uiteindelijk met een 
laagje grond: zandig schraal op 
de hogere plekken tot humeus 
(compost b.v.) in de buurt van het 
vijvertje. Het vijvertje kunt u at
dichten met vijverplastic (houdt u 
er rekening mee, dat het vijvertje 
aardaansluiting met de sp iraal 
moet hebben!) of moeizamer, 
maar verantwoorder , met een ste
vig aangestampte laag leem. De 
beplanting sluit dan een mooi 
werkstuk af. Uiteraard kunt u hier
bij heel wat meer combineren, 
dan op de tekening staat aange
geven. 

Informatief en educatief 
Bij grotere kruidenspiralen zouden 
kleine plantetiketjes de informatie
ve waarde van dit tuinelement 
kunnen verhogen. 
Aangezien een kruidensp iraal van 
aile kanten gemakkelijk bereik
baar is, is het ook een geschikte 
leerplek . Er valt heel wat te zien, 
te ruiken of te proeven en je kan 
er veel insecten en andere kleine 
beestjes observeren. 
Een kleine educatieve tip: maak 
eens van een schoenendoos met 
een mouw een voeldoos. 

Stop er kruiden in en laat de kin
deren, al voelend en/of aan hun 
handen ruikend , raden om welke 
soort het gaat. 0 
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Afgelopen zomer bezochten wij 
een tientst schoolnatuurtuinen 
in Bremen, Dusseldorf en in de 
omgeving van Keulen. 

We wilden graag de grenzen 
wat verleggen in ons streven, 
meer te weten te komen over 
de aanleg, net beheer en voor
al de educatieve mogelijkheden 
van natuurtuinen random scno
len. 

In een volgend nummer zullen 
we tuerop uitgebreider terugko
men. 

In samenwerking met Stichting 
Ecoplen, Graningen en Bureau 
'Mens-Dier-Milieu' in Uttelte 
ontwikkelen wij momenteel een 
aanbod van nstuurtuinelemen
ten (aanleg/beheer) incl. pas
send educatief materiaal voor 
besisscnoten. 

De kruidenspiraal is een klein, 
maar naar wij menen, aantrek
kelijk voorbeeld hiervan . Meer 
voorbeelden vindt u in de ele
mentenlijst van de her in te 
richten kinderwerktuinen in 
Groningen (zie ook plattegrond 
bIz. 14-15) 
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