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Verticale moestuinen.
Ook als je weinig ruimte hebt.

Natuur op je Muur

Makkelijker kan niet

Gemaakt van plantenresten

Overal op te hangen

Natuur op je Muur levert een systeem om verticale (moes)tuinen
mee aan te leggen.

je maar tien keer per jaar bij te vul-

of-the-art natuurlijk materiaal. Dit materiaal wordt

ven in de muur en voilà, je kunt jouw

gemaakt van plantenresten die afkomstig zijn van

muurtuin meteen ophangen! Met een

Staatsbosbeheer en WaterNet. Het gaat tot wel

afmeting van 54 x 34 x 15 cm past ie

25 jaar mee. En dan is het ook nog eens 100%

overal. Hang je hem aan de balkonre-

Voor op je balkon, je school, of bij je
kantine.

planten water te geven.

recyclebaar én Cradle to Cradle certificeerbaar.

ling, kun je niet in de muur schroeven

Het geïntegreerde waterreservoir hoef
len. De rest gaat vanzelf! Je kunt dus
gerust een paar weken op vakantie,
of gewoon vergeten de

Onze muurtuinen worden gemaakt van een state-

of wil je een losstaande muurtuin? Dan

Wil je nooit meer water

leveren wij de constructie waarmee dit

geven? Dan kunnen

(wel) kan.

wij het waterreservoir
Anne wil graag haar eigen groente en fruit

Schroef de vier bijgeleverde schroe-

aansluiten op de regenpijp.

verbouwen. Het probleem is alleen dat ze
midden in de stad woont. Ergens drie hoog
achter, zonder tuin en alleen een balkon, en
ook nog zonder groene vingers. Om die reden gaat ze vaak naar haar vriend Johan.
Hij heeft een gigantische moestuin. De geur
van verse bieslook en tijm waaien haar elke
keer tegemoet als ze zijn tuin binnenstapt.
De groenten die hij haar meegeeft naar
huis zijn altijd puur natuur, omdat er niets

Succes gegarandeerd

Als je (nog) niets van tuinieren weet is dat
geen enkel probleem. De verticale moestuin is de makkelijkste manier om eten te
verbouwen. Onkruid wieden is verleden tijd
en alle instructies die je nodig hebt worden
bijgeleverd zodat je zeker weet dat jouw
moestuin een succes wordt!

bespoten is, en vers van het land. En dat
proef je! Daarnaast kan Johan zelf kiezen
welke gewassen hij wil verbouwen en is hij
niet meer afhankelijk van het assortiment in
de winkel. De mogelijkheden zijn eindeloos
en daar plukt ie elke dag de vruchten van!
Zo’n moestuin zoals die van Johan is Anne

Alles-in-één

Om het gemakkelijk te maken leveren wij
je een totaalpakket met alles wat je nodig
hebt om te beginnen met jouw moestuin.
Je hoeft dus niet meer naar het tuincentrum voor aarde, planten en voeding.

Meer is net zo makkelijk

teveel gedoe, maar ze wil toch graag zelf
iets verbouwen. Voor mensen zoals Anne
is er Natuur op je Muur. Wij bieden je de
verticale moestuin voor op je muur, balkon
of schutting. Het is een systeem dat niet
alleen ruimte besparend is, maar ook nog
eens heel gemakkelijk werkt. Dus zelfs als
je geen groene vingers hebt kun je elke dag
genieten van verse groente en fruit!

Als je meer groen(ten) wil, kun je heel gemakkelijk extra panelen koppelen aan je

Niets voor nodig

Het werkingsprincipe van de verticale
moestuin is geïnspireerd op de natuur
en daarom heb je geen elektra- of
waterleidingaansluiting nodig om het
te laten werken. De verticale moestuin
werkt volledig op natuurkrachten en
dat scheelt in het energieverbruik en in
de kosten.

Samen delen

verticale moestuin. Zo heb je straks een
hele muur vol verse aardbeien, groenten

Op het online platform kan je hulp vra-

en kruiden: heerlijk! Met het meegele-

gen aan mede-muurtuinierders, leren van

verde koppelstuk kunnen alle waterre-

andermans experimenten en tips, zaden en

servoirs naast en onder elkaar worden

plantjes delen!

gekoppeld, waardoor een grote muurtuin
net zo makkelijk is als een kleine muurtuin.

Groene Innovaties

Planten

Bij de verticale moestuin biedt Natuur op je Muur drie
standaard plantenpakketten: Aardbeien, Bladgroenten en
Kruiden. We hebben de soorten speciaal geselecteerd op
smaak en teeltgemak. Veel planten zoals rozemarijn en
aardbeien kun je jaar na jaar blijven plukken, ze groeien vanzelf weer aan. Op die manier heb je meerdere jaren verse
ingrediënten!
We leveren ook plantenselecties op maat, en je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met je eigen gewassen. Er is
heel veel mogelijk, maar dan veel verser en lekkerder dan
op de groentenafdeling!

Montagemogelijkheden

De muurtuinen zijn overal op te bevestigen. Het maakt niet
uit of je nu een muur of een schutting in je tuin hebt, of alleen een balkon. Natuur op je Muur levert voor elke achtergrond montagekits. Daarnaast kan Natuur op je Muur een
speciale constructie leveren die het mogelijk maakt om de
panelen losstaand in de tuin te plaatsen. Dus zelfs zonder
muur, schutting of balkon kun je genieten van een verticale
moestuin!

Low-Tech irrigatiesysteem

Vermicompostering

voriete bezigheid is heeft Natuur op je Muur een

gelijkheid geïntegreerd om je groente-, fruit-, en

makkelijk systeem ontwikkeld, waarmee de plan-

tuinafval te laten composteren door een specia-

ten altijd precies genoeg water krijgen. Het geïn-

le mix van wormen. Simpelweg een kwestie van

tegreerde waterreservoir vangt water op en distri-

de bak openklappen, je afval bovenop de aarde

bueert dit gelijkmatig door de grond door middel

gooien, en de bak weer dichtklappen. De rest

van lonten. De planten bepalen zelf hoeveel wa-

gaat vanzelf. De wormen composteren het afval

ter de lonten afgeven — als zij sneller water op-

in korte tijd. En door hun gewoel wordt de com-

nemen met hun wortels, gaan de lonten vanzelf

post door de gehele grond verdeeld. Daarnaast

sneller doorlopen. Hierdoor wordt er veel zuiniger

houden de wormen de grond lekker luchtig! Een

met water omgesprongen en hoef je het waterre-

win-win situatie: jij kan gemakkelijk en milieuvrien-

servoir maar 10x per jaar te vullen!

delijk van je afval af en je moestuin groeit als kool.

Omdat planten water geven niet iedereens fa-

In de muurtuin van Natuur op je Muur is de mo-

Groene voetafdruk

Uit een Life Cycle Analysis (LCA) blijkt dat iedere 100m2 verticale moestuin drie ton CO2 per jaar op-

neemt. Dat is best veel: net zoveel als één keer rond de aarde rijden met de auto. Daarnaast nemen
de planten veel fijnstof op. Dit betekent dus dat het product het milieu niet belast, maar juist verbetert!

Uit te breiden naar meer

De verticale moestuin kun je net zo vaak boven, onder en
naast elkaar hangen als de ruimte op je muur toelaat. Met
de bijgeleverde koppelstukken klik je alle waterreservoirs
aan elkaar, zodat water zich vanzelf verspreid over alle reservoirs en je maar op één punt water hoeft te geven. Natuur op je Muur biedt zelfs de mogelijkheid om de waterreservoirs aan te sluiten op de regenpijp. Zo hoef je helemaal
niets meer te doen om je plantjes te laten groeien!

Natuur op je Hele Muur

Natuur op je Schoolmuur

Wil je graag je hele muur vol met groenten en fruit? Dat

Natuur op je Muur kan ook als verticale schooltuin

is natuurlijk geen enkel probleem. De moesgevel wordt

gebruikt worden. Dat is handig als jouw school geen

dan vakkundig gemonteerd door een van onze mede-

ruimte heeft voor schooltuinen op het schoolplein, of

werkers en naar wens beplant. Naast het monteren van

als het te veel tijd kost om heen- en weer naar het

de hele muur bieden we ook een onderhoudsservice.

schooltuinencomplex te reizen.

Wij komen dan de planten vervangen die je geoogst
hebt. Zo ziet de muur er altijd mooi en groen uit. En wat

Voor basisscholen (groep 6 & 7) heeft Natuur op je

betreft het milieu: grote moestuinen helpen écht— een

Muur een speciaal lespakket ontwikkeld, waarmee

verticale moestuin van 30 m2 neemt 1 ton CO2 per jaar

leerlingen alles leren over plantjes, eten, ecologie, wa-

op. Dat staat gelijk aan 10.000 kilometers met de auto.

ter, bestuiving en afval. Het lespakket is zo geschreven

Grotere moesgevels kunnen ook aanzienlijk bijdragen

dat leerlingen er zelfstandig mee uit de voeten kun-

aan de isolatiewaarde van de gevel. Zo verdien je de

nen. De leerlingen ontwerpen hun eigen schooltuin en

moesgevel ook terug in de stookkosten!

zetten hem in de weken daarna in elkaar. Vervolgens
worden ze met 10 lessen (theorie & praktijk) door de

Bedrijven
De complete moesgevel bieden we ook aan voor bedrijven.1 Het eten dat op je muur groeit kan gebruikt
worden bij de lunch of in de bedrijfskantine. Het aanplanten kunnen wij verzorgen of de medewerkers kunnen het (gedeeltelijk of helemaal) zelf doen. Om van
het aanplanten een feestelijke dag te maken, kunnen
wij workshops en lezingen biomimicry, duurzaamheid,
moestuinieren en (stads)imkeren organiseren.
Wij zijn er voor ieder bedrijf/instelling/initiatief dat graag
wat meer groen om zich heen wil hebben, bijvoorbeeld
voor:
•

Zorginstellingen / ziekenhuizen

•

Restaurants, cateraars, hotels

•

Bedrijfskantines

•

Overheidsinstellingen

•

Beurzen en evenementen

•

Buurt-/wijkverbeteringsprojecten

verschillende seizoenen geleid. Het jaar daarna kan de
volgende klas met de tuin aan de slag. En ieder jaar
kan er natuurlijk goed geoogst worden!!
Het lespakket “Natuur op je School” bevat:
•

11 m2 verticale schooltuin met planten en aarde

•

12 lessen theorie en praktijk

•

Installatie door crew van Natuur op je Muur

•

Een feestelijke opening

Er zijn fondsen die onderwijsinstellingen graag steunen
bij duurzame en groen projecten zoals verticale schooltuinen. Het lokale NME-centrum is vaak goed op de
hoogte van de mogelijkheden, en Natuur op je Muur
kan ondersteunen bij een aanvraag.
e
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Voor bedrijven is een verticale moestuin fiscaal aftrekbaar via de MIA/Vamil-regeling
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Vragen?
Wij beantwoorden ze graag:
info@natuuropjemuur.nl
+31 (0)6 40322446
+31 (0)6 49058282

natuuropjemuur.nl

@natuuropjemuur

fb.me/natuuropjemuur

