
Permacultuurcentrum Den Haag
activiteiten o.a. op Eetbaar Park 1
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
NAJAAR 2017

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

Zelf voor zie nend off grid le ven?
za ter dag 9 sep tem ber 10.00-17.00u. work shop met Niels Go ris se, € 75,- (VOL)
za ter dag 14 oktober 10.00-17.00u. work shop met Niels Go ris se, € 75,- 
za ter dag 18 novem ber 10.00-17.00u. work shop met Niels Go ris se, € 75,- 
Ga je een tiny hou se bou wen, wil je drie kwart van het jaar gra tis douchen, eco lo gisch ve rant woord (ver)bou wen aan je
huis of in een eco dorp, of meer ener gie neu traal en kli maat be wus ter le ven? Dan is deze cursus voor jou. In deze cursus
zelfvoorzienend off grid leer je alle basisbegrippen over ecologisch isoleren, zonneboilers, wateropvang, helofytenfilters, 
composttoiletten, zonnecollectoren en meer. Er worden duurzame manieren besproken voor basisbehoeften warmte,
water, toilet, en meer. Plus je leert het waarom en hoe.

Wildplukken, wildgroei en eigen teelt: planten in je omgeving
dinsdagvond 19 + 26 sept.19.00-22.00u. cursus met Bosbaas € 55,-/€ 45,-
(Her)ken de planten in en om je tuin. Deze korte cursus is vooral voor mensen die moestuinieren en moeite hebben de
plantjes die ze zelf gezaaid of gepoot hebben te onderscheiden van de plantjes die de natuur daar zelf heeft neergezet,
vroeger vaak als onkruid weggezet, maar nu steeds meer herkend als soms eetbaar, vaak bruikbaar, maar altijd nuttig
ook als informatiebron (over wat jouw tuin kan en wil). De avonden beginnen met wandelingen in en om de tuin .

Zelf Composteren: composthoop en -vat en wormcompostbak
zaterdag 23 sept. 10.00-12.30u. workshop Menno Swaak, € 15,- / € 10,-
Het Nieuwe Goud wordt het wel genoemd: het 'afval' uit onze tuinen en keukens. Waarom zou je elke dag je
keukenresten afvoeren en elk jaar je tuinresten om dan elk jaar weer nieuwe compost aan te voeren. Zorg voor een
kringloop dicht bij huis en creëer hoogwaardige compost. Daarmee kan je de bodem van je (moes)tuin, balkonbakken
en kamerplanten verrijken. Er zijn allerlei oplossingen waarmee je al in korte tijd een productief systeem kunt opzetten.

Introductie tot Permacultuur / Rondleiding Eetbaar Park I
zaterdag 23 sept. 13.30-15.30u. uitleg Menno Swaak, gratis
Rondleidingen door Eetbaar Park I (Zuiderpark). Aan de hand van enkele permacultuur ontwerpprincipes wordt getoond
hoe de tuin is opgezet als een duurzame tuin, die kan gaan voorzien in voedsel, energie en grondstoffen. Daarbij ook
aandacht voor hoe recente inzichten en ervaringen met Permacultuur in de tuin geïntegreerd worden.

Per ma cul tuur jaar cur sus 2017-2018
12 woens da gen 1x per maand met Taco Blom, start woens dag 4 oktober
Per ma cul tuur vindt te gen woor dig breed toe pas sing: ver voor bij land- en tuin bouw al leen. Je kunt met deze
ont werp prin ci pes een eco lo gi sche wijk ont wer pen of er je be drijf mee op zet ten. Ze zijn uni ver seel. 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.

Natuurlijke waterzuivering voor in huis
zaterdag 21 okt. + 4 nov. workshop kamerplantenfilter maken met Taco Blom
Het kamerplantenfilter is een ontwerp van een vloeikas plantenfilter vooral voor kleinbehuisden. Het kan zo'n 60 liter
water zuiveren. In plaats van riet werken we met kamerplanten en het is dus meteen ook een plantenbak in je huis. Je
kunt met dit filter al je grijs water zuiveren en daarna weer hergebruiken voor bv je wc mee door te spoelen of voor
andere doeleinden in huis gebruiken of er iets in je tuin mee doen.

s.v.p. tevoren online aanmelden


