
Permacultuurcentrum Den Haag
ac ti vi tei ten o.a. op Eet baar 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
ZOMER 2019

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

Cu li nai re Wild pluk Wan de ling
met Kitty Hinkenkemper, zaterdag 27 juli, 14.00-15.30 uur, € 20,-
Ben je be nieuwd naar wat er hoog zo mer aan eet baars te vin den is in onze om ge ving? Doe mee 
en je zult je ver ba zen over de wil de plan ten die eet baar, ge zond en lek ker zijn. Je maakt ken nis
met wil de cu li nai re plan ten door te voe len, te rui ken en te proe ven.

Culinary Wild Edible Plant Walk
zaterdag 10 augustus with Kitty Hinkenkemper, 14.00-15.30 uur, € 20,-
Join Kit ty for a walk through and around Edi ble Park (Zui der park) as we iden ti fy and sam ple
some of the over look ed, nu tri ti ous and of ten de li ci ous spe cies gro wing the re. Did you al ways
won der how mug worth looks like, what the be ne fits of dan de li on? 

Wormencompostbak opzetten
zaterdag 17 augustus  10.00-12.00u. € 15,- / € 10,- workshop Menno Swaak
Waar keu ken res ten vaak niet op de com post hoop kun nen, gaat een deel pri ma in de wor men -
com post bak. Deze wor men wer ken het klok je rond om onze res ten om te zet ten naar een pri -
ma com post voor uw ka mer plan ten, bal kon bak ken en tuin. Er zijn heel veel ver schil len de
mo del len wor men com post bak ken mo ge lijk. Je kunt er zelf een ma ken van bv met sel kui pe.

Rondleidingen Eetbaar Park 1
met uitleg Menno Swaak, zaterdag 17 augustus, 13.30-15.30u.
Met z’n uit bun di ge na tuur, waar in over de 120 eet ba re ge was sen en on der steu nen de plan ten, is 
de tuin een feest je van bi o di ver si teit. De uit leg bij de rond lei ding houdt re ke ning met zo wel de
be gin nen de als de meer er va ren (moes)tui nier, die over wil gaan naar een tuin waar in meer
plaats is voor na tuur en een na tuur lijk even wicht.

Introductie tot Permacultuur
dinsdag 17 september, 19.30u, lezing/info cursus en jaartraining 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. Deze avond is be doeld als in tro duc tie tot Per ma cul tuur en als
in for ma tie-avond over de cur sus sen, jaar opleding en en works hops van het komnde jaar.

4-days Permaculture Basic Course (English) 
with Ishi Crosby, Saturday September 21, October 19, November 16,
December 7 or 21, 10:00 -17:00h € 260,- / € 200,-
Look ing for some per ma cul tu re know led ge in the The Ha gue area? Think ing about star ting your 
own Per ma cul tu re Gar den?  This four days cour se gi ves you a firm in tro duc ti on into Per ma cul -
tu re De sign Prin ci ples and a ge ne ral fee ling for the pos si bi li ties that Per ma cul tu re has to of fer
as ef fi cient and na tu ral way of pro du cing our food. This cour se gi ves you the skills to de sign
your own Per ma cul tu re gar den and in sight in how to start and main ta ne it.


