
Permacultuurcentrum Den Haag
activiteiten o.a. op Eetbaar Park
PERMACULTUUR: onze leef om ge ving in rich ten op de ma nier van en in sa men -

wer king met de na tuur. Per ma cul tuur is een ont werp met ho de waar mee we

veer kracht i ge, duur za me, pro duc tie ve sys te men kun nen op zet ten, die in een

groot deel van onze be hoef te aan voed sel, grond stof fen en ener gie kun nen

voor zien. Maak je (moes)tuin, je buurt pro ject, je wijk na tuur lij ker en na tuur rij -

ker en krijg zo een ge zon de oogst en een ge zon de leef om ge ving.

AGENDA
Lente 2019

Organisatie: Permacultuurcentrum Den Haag  Locatie: Eetbaar Park (Zuiderpark) 
s.v.p. tevoren online aanmelden     www.per ma cul tuur.nu

Permacultuur jaaropleiding 2019
start za ter dag 30 maart,  12 za ter da gen + 1x per maand met Taco Blom
Per ma cul tuur is een sa men trek king van 'Per ma nent ag ri cul tu re', wat zo veel be te kent als 'duur za me land -
bouw'. Het is een ont werp sys teem dat niet al leen be trek king heeft op land bouw, maar dat men op alle as -
pec ten van het men se lijk le ven kan toe pas sen. Cen traal staat het sa men wer ken met de na tuur, en het
ge brui ken van de na tuur als voor beeld en in spi ra tie om duur za me sys te men te ont wer pen. 
In deze jaar cur sus rich ten we ons in de eer ste plaats op voed sel pro duc tie, tuin -en land schaps in rich ting en
de daar bij aan slui ten de prak ti sche toe pas sing en. Onderwerpen: Beginselen van de permacultuur (basis the -
o rie),  Ba sis bodem, compost, pioneersbodem, bos bo dem, Ba sis ontwerp, pi o neers plan ten, Bos rand tuin,
Wa ter in per ma cul tuur, Bouw, materialen in per ma cul tuur, Klim plan ten en krui pers, Vas te eetbare plan -
ten, Oogst en be wa ring, Bij en en die ren in de tuin, Lo ka le economie.

Rond lei ding Eet baar Park I
zon dag 31 maart 10.00-12.00u. uit leg  Men no Swaak, vrij wil li ge bij dra ge wel kom
Rond lei ding en door Eet baar Park I (Zui der park). Aan de hand van enk ele per ma cul tuur ont werp prin ci pes
wordt ge toond hoe de tuin is op ge zet als een duur za me tuin, die kan gaan voor zien in voed sel, ener gie en
grond stof fen. Aan dacht voor moes tuin- en eet ba re vas te plan ten, na tuur lijk even wicht en bodem.

Eet baar Hout: pad den stoe len uit ei gen tuin
zon dag 31 maart, 13.00-15.30u. work shop met Pip Gil mo re, € 47,50 incl. stam me tje
Pad den stoe len en Pad den stoe lenk week zijn in ons aan bod wat on der be licht. De be lang rij ke rol die schim -
mels spe len in het bo dem le ven in onze vas te-plan ten-tuin en voed sel bos wordt steeds meer er kent en het
krijgt steeds meer aan dacht. Het is nu tijd om ook -let ter lijk- de vruch ten er van te pluk ken: eet ba re pad -
den stoe len. * Achter grond in for ma tie, eet ba re pad den stoe len, eet baar hout * Enten * Deel ne mers kun nen
de stam mee ne men naar huis * Shii-take soep

Permacultuur Info en Voorjaarsmarkt
za ter dag 6 april, 11.00-18.00u. gra tis of vrij wil li ge bijdrage 
Bi o di ver si teit, Per ma cul tuur en Stads land bouw - Ruil- en verkoopmarkt, presentaties, works hops, tuin-
spreek uur, tekenles en rond lei ding. M.m.v. di ver se docenten, medewerkers, producenten en andere
mensen die met Permacultuur bezig zijn. Pro gram ma: bi o di ver si teit, stadslandbouw, voedsel uit de
bosrand, eetbare paddenstoelen in je tuin, water in je tuin, com post, natuurlijk evenwicht in de tuin, ont -
wer pen met pa tro nen, tuin ont werp-te ken les en Len tel rui den zoek tocht. M.m.v. De Haag se Tuin bank, Heer -
lij ke Tui nen, Velt Den Haag, SmaakVoorGroen, IVN/KNNV, Groen Dich ter bij, Eet baar Park en meer.

Ma de lon Oost woud pre sen teert boek 'Voed sel bos'
woens dag avond 17 april, 20.00u. gra tis  lo ca tie: Pa ri mar Boe ken Den Haag
Ook in haar re cent ver sche nen 'Voed sel bos, in spi ra tie voor ont werp en be heer' is een los se plan teng ids
met 250 eet ba re vas te plan ten en kweek ba re pad den stoe len op ge no men. Het boek is mede in te res sant om -
dat het een 18 tal voor beeld pro jec ten be schrijft met plat te gron den en plan ten lijs ten.

Eetbare paddenstoelen in een voedselbos/permatuin
woensdag 8 mei, 20.00-22.00u, lezing/presentatie met Pip Gilmore € 15,-
Een per ma cul tuur tuin en een voed sel bos le nen zich meest al uit ste kend voor de kweek van pad den stoe len.
Inhoud van deze mid dag:
- Infor ma tie over de ont wik ke ling van een eco sys teem en voed sel plan ten
- Infor ma tie over eet ba re pad den stoe len in voed sel bos sen|
- De mon stra tie boom stam en ten met oes ter zwam of shii-take


