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Voor een moestuin ben je niet aan-
gewezen op een achtertuin of balkon. 
je kunt ook moestuinieren op het dak, 
tegen je geVel of in oude flessen.

daktuin
Als je een plat dak hebt, hoe klein ook, dan kun je daar 
groente en fruit in kistjes of zakken op verbouwen. 
Bedenk wel: hoe kom je één of twee keer per dag 
dat dak op en hoe kom je er weer af? 

Een daktuin is niet veel anders dan een gewone tuin. 
En net als gewone tuinen, heb je daktuinen in alle 
soorten en maten. Je kunt het zo moeilijk of makkelijk 
maken als je zelf wilt. Met een paar kistjes op je dak of 
met een complete moestuin. Ga je voorzichtig aan de 
slag, dan kun je volledig uit de voeten met de aanwij-
zingen in dit boek. Heb je serieuze ambities? Dan heb 
je nog steeds veel aan diezelfde aanwijzingen, maar 
dan moet je wel wat aanpassingen doen. 

Denk na over de toegang tot het dak. Ga je een trap 
plaatsen (met leuning) of klim je omhoog via een lad-
der? En hoe doe je dat dan met tuinafval, met aarde, 
kortom, met alles wat je dak op en af moet? Bedenk 
ook of je de kistjes al beneden klaarmaakt of dat je 
dat op het dak doet. Ook dát hangt af van de toegan-
kelijkheid. Zelfs al wil je klein beginnen: check ook 
in dit geval wat er wel en niet mag van de gemeente. 
Een buitentrap plaatsen is soms verboden, dus dan 
zal je van binnenshuis uit een toegang moeten ma-
ken tot je daktuin.

SOORTEN EN 
MATEN 
MOESTUINEN

hoofd
stuk
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hemelwater
Eén ding is zeker: op het dak komt meer zon, dus daar 
is het ook sneller warm. Het waait er meer en ook dát 
zorgt voor uitdroging. Zorg dus voor beschutting, span 
een zeil of zet ergens een boompje neer. 
Vanzelfsprekend moet je je planten dan nog steeds 
vaker water geven dan op de grond. Om jezelf een 
hele hoop gesjouw te besparen en lekker duurzaam 
bezig te zijn, vang je regenwater op in een regenton 
en haal je daar water uit om de planten met een gie-
ter water te geven.

Vergunningen
Hou je het bij een paar kistjes op je dak, dan heb je 
doorgaans geen vergunning nodig, maar check dat 
voor de zekerheid toch even bij de gemeente. Wil je een 
echte daktuin met lagen aarde, dan moet je een con-
structeur laten berekenen hoeveel gewicht jouw dak-
constructie kan dragen. Een gespecialiseerd bedrijf 
inhuren voor zo’n klus is geen overbodige luxe, want 
onder andere de afwatering moet goed geregeld zijn. 
Je wilt natuurlijk geen mos of paddenstoelen kweken 
op het plafond in je slaapkamer.

subsidies
In sommige gemeenten kun je subsidie krijgen voor 
een groen dak, maar vaak gaat dit alleen om groene 
daken waar je geen opbrengst van hebt. Sedum- en 
mosdaken bijvoorbeeld, die ervoor zorgen dat het in de 
winter warmer is in huis en in de zomer koeler.
Als je op een dak in een openbare ruimte wilt gaan 
telen en daar ook nog een project van maakt waarin 
je meerdere buurtbewoners bij elkaar brengt, dan kun 
je in sommige gemeenten een subsidie voor stadsland-
bouw krijgen. Op de site van je eigen gemeente kun je 
opzoeken of dat het geval is.

stappenplan daktuin

stap 1
Bedenk hoe je op 
het dak komt en 
hoe je de spullen 

naar boven 
krijgt. Meestal 

moet je daarvoor 
binnenshuis een 
trap maken met 
een luik naar het 
dak. Een vaste 
buitentrap is in 
veel gemeenten 
niet toegestaan

stap 2
Installeer een regenton 
op je dak, als je dak dat 

(qua gewicht) aankan. Zet 
er anders emmers of een 
speciekuip neer, waarin 
je regenwater op kunt 

vangen

stap 3
Sjouw alles naar boven: 
kistjes, aarde en niet te 

vergeten de planten

stap 4
Planten, gieten, wachten 

en oogsten maar!
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Meer lezen:
www.tuinenbalkon.nl
www.dakboerin.nl
www.dakdokters.nl
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klimmuur 
Tomaten, courgettes, stokbonen, erwten, kiwi, 
braam; allemaal kun je ze in de hoogte laten groei-
en tegen een muur of heg. Bevestig eventueel een 
hekwerkje en zet de kisten tegen de muur onder 
het frame.
Natuurlijk kun je planten ook zonder muur laten 
klimmen. Daarvoor plaats je een frame van min-
stens 1.50 m hoog. Maak het zelf van (kippen)gaas 
en bamboe of koop een kant-en-klaar frame bij een 
tuincentrum of bouwmarkt. Zet het frame goed 
vast. Het moet het gewicht van de groenten kun-
nen dragen, maar ook bestand zijn tegen stevige 
wind.

etages
Nog makkelijker: gewoon bamboestokken zetten 
tegen de muur, waarlangs je tomaten of fruit om-
hoog laat groeien. Een andere optie: growing bags. 
Dat zijn zakken met aarde die je kunt ophangen en 
waarin je bijvoorbeeld hangaardbeien kunt laten 
groeien.
Met moestuinkistjes kun je ook de hoogte in. Sta-
pel de verschillende kistjes schuin op elkaar. Let 
wel op dat het ene gewas niet de zon wegneemt van 
het andere.

VERTICALE TUIN
weinig ruimte? begin een Verticale 
tuin.  een klimmuur bijVoorbeeld, 
een tuin in zakken,  een pallettuin, 
moestuinkistjes in etages,  een 
hangende tuin of een flessentuin.

pallettuin
Een pallet kan ook dienst doen als moestuinkist. 
Scoor een pallet bij de bouwmarkt, het tuincen-
trum of de vuiloverslag en doe er aarde in. Plant 
verschillende groentes en/of fruit. Laat de planten 
goed wortelen en zet de pallet vervolgens rechtop 
tegen een muur voor een verticale tuin (dat kan 
natuurlijk niet met alle gewassen). Je kunt de 
pallet ook  op de grond laten liggen als horizon-
tale tuin.

hangende tuin
Een hangende tuin is een (verticale) tuin die tegen 
je muur hangt of voor je raam. Het Braziliaanse 
ontwerpbureau Studio Rosenbaum bedacht een 
handig systeem om groente te verbouwen in PET-
flessen die je in een stellage aan de muur hangt. 
Je kunt ‘m zelf goed nabouwen. 

stappenplan

stap 1
Knip een gat in 

de plastic fles (zie 
afbeelding). Hier 
stop je later de 
potgrond en het 

plantje in stap 2
Leg de fles op z’n kant. Maak 
2 gaatjes bovenin de fles en 2 

onderin. Hier ga je zo de draden 
doorheen halen.

stap 3
Haal het (ijzer)draad of 
de waslijn door de gaten. 

Leg een knoopje in de 
waslijn onder de fles. Als 
je ijzerdraad gebruikt, 

neem je een  klein metalen 
ringetje. Zo voorkom je dat 
de fles naar beneden glijdt.

stap 4
Herhaal de stappen 
voor verschillende 

flessen als je een hele 
muur vol wilt hangen. 

Bevestig bovenaan 
en onderaan de muur 
een oogje en span hier 
het ijzerdraad met de 

flessen tussen

stap 5
Doe wat potgrond in de fles 

en zet het plantje erin.
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