
Hoe maak je een kruidenspiraal ? 

 

Stapsgewijze beschrijving hoe je zelf een kruidenspiraal maakt. 

Als voorbeeld zijn foto’s toegevoegd van mijn eerdere bouwsels. 

Ik hoop dat het je inspireert om creatief je eigen spiraal te ontwerpen.  

Veel plezier en succes ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Plek 

Een kruidencirkel benut de verticale ruimte en geeft een leuk reliëf in je tuin. 

Als je regelmatig kruiden oogst voor eigen gebruik, dan is het handig als de spiraal dichtbij de keuken 

ligt. 

Zoek een plekje dat redelijk veel zonlicht krijgt gedurende het seizoen. 

De spiraal krijgt op deze wijze een zon- en schaduwkant. 

 

Grootte 

Maak de spiraal net zo groot als je zelf wil. 

Bepaal ook hoe hoog je de spiraal in het midden wil maken. 

Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de situatie ter plekke. 

Met een diameter van 1.20 meter kun je overal makkelijk bij vanaf de zijkant. 

Als je een grotere spiraal wilt bouwen, dien je er wel rekening mee te houden dat je er later omheen 

kunt lopen, en dat je bijvoorbeeld op de stenen kunt gaan staan om bij het midden te kunnen. 

Anders wordt het onhandig werken. 

 

Keuze van materialen 

In de keuze van je materialen, kun je je laten leiden door de uiteindelijke grootte van de spiraal. 

Een kleine kruidenspiraal kan mooi met klinkertjes of kinderkopjes gemaakt worden. 

Voor een grote cirkel zou ik eerder stoeptegels of grindtegels gebruiken. 

Als je helemaal voor een natuurlijke uitstraling gaat, waarom geen boomstammetjes ? 

Een bouwwerk kan prima met gebruikte of kapotte materialen gebruikt worden. 

Het verdient zeker de voorkeur om met de voorhanden zijnde materialen te werken. 

Stenen, klinkers e.d. kunnen altijd wel gratis via Marktplaats gevonden worden in je eigen regio. 

Onderin de spiraal kan puin gestort worden, als opvulling.  

Steenrestanten zijn doorgaans kalkrijk, en dat komt de kruiden meestal wel ten goede. 

De spiraal wordt vervolgens verder gevuld met stro, aarde en misschien eenmalig wat compost. 

 

Beplanting 

Veel mediterrane kruiden gedijen goed in de volle zon en op relatief schrale, droge grond. 

Deze kun je dus het beste aan de zonnige zuidkant zaaien of planten, of bovenin de spiraal. 

Voorbeelden zijn: rozemarijn, oregano, tijm, salie. 

Andere planten zullen het prettiger vinden om wat meer in de (half)schaduw en wat vochtiger te 

staan. 

Bijvoorbeeld peterselie, venkel, bieslook, citroenmelisse. 

Eigenlijk vorm je met een kruidenspiraal micro-klimaatjes voor de verschillende soorten planten. 

Als je het niet zeker weet waar je een kruid het beste kunt plaatsen, adviseer ik om het even in een 

boek of op internet op te zoeken. 



Wat ik al wel kan zeggen, is dat je enorm moet oppassen met woekerende planten zoals 

muntsoorten en citroenmelisse. Die kun je het beste met plastic binnenpot en al in de aarde poten. 

En dan nog (is mijn ervaring) komen de ondergrondse uitlopers overal op, dus pas op ! 

 

Water 

Als extra element zou je de spiraal kunnen laten uitlopen naar een klein vijvertje. 

Deze komt dan aan de nattere, schaduwkant (zeg maar noordelijk gelegen). 

Rondom het vijvertje kunnen waterminnende planten komen, zoals waterkers of kattenstaart. 

En in het water waterplantjes naar keuze. 

Een klein vijvertje is makkelijk gemaakt, door een babybadje of een speciekuip in te graven. 

Ook daarop kun je jouw eigen fantasie loslaten.   

  

Een kleine spiraal (diameter 1.20 m) in mijn achtertuin: 

 

 

Op de zanderige ondergrond wat antiworteldoek aangebracht, maar echt nodig is dat niet. 



 

Opvullen met stro maakt wat luchtiger 

 

 

Aarde er in, een beetje mengen met stro en zand 

 



 

Het groene resultaat na enige tijd ! 

 

 

Een wat grotere spiraal op NIVON-schiereiland De Kleine Rug: 

 

 

Lekker stapelen… 



 

Sproeikop met slang aangebracht in het midden van de spiraal, voor extreem droge perioden 

 

 

In combinatie met groentebedden 



 

Het inrichten van 2 kleine vijvertjes (speciekuipen) 

 

 

Dat gaat er al leuk uit zien 



 

Steenanjer, ter afwisseling van de kruiden 

 

 

 

Er moet geoogst worden ! 

 



En de grootste (diameter 3 m) bij Trivire en de buurtmoestuin Crabbehof: 

 

 

Het uitzetten van de spiraal en het bepalen van de middenhoogte 



 

Nogmaals het grondoppervlak, van boven gezien 

 



 

Vooral in het midden van de spiraal komen dakpanscherven en ander puin goed van pas… 

 



 

De stoeptegels, met een accent van rode bakstenen 

 



 

Zo, bijna klaar…pfff… ongeveer 450 stoeptegels ! 

 



 

Losjes nog wat stro er in … 

 



 

Dan de aarde … 

 



 

En alvast de eerste plantjes…over een tijdje staan hier tientallen kruiden en bloemen. 

Het voorjaar mag komen ! 

 


