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Wat is Permacultuur?

Per ma cul tuur is wer ken met de na tuur om een be te re we reld voor ons al le maal te 

ma ken. Als we de na tuur ob ser ve ren zien we dat er een sys teem van prin ci pes

aan het werk is.

Per ma cul tuur ge bruikt deze prin ci pes om ge ïntegreerde sys te men te ont wik ke len

die voor onze be hoef ten aan voed sel, ener gie en ge meen schap zor gen op een ge -

zon de en ef fi ci ënte wij ze.

Door Per ma cul tuur kun nen we de kwa li teit en pro duc ti vi teit van onze in di vi du e -

le le vens, onze sa men le ving en onze om ge ving ver be te ren. De Ethi sche prin ci pes 

van Per ma cul tuur zijn:

ZORG VOOR DE AARDE - Help de leef sys te men om door te kun nen gaan en uit

te brei den.

ZORG VOOR DE MENS - Hulp bij het vin den van bron nen voor een goe de kwa -

li teit van le ven.

DELEN VAN DE OVERVLOED - Kij ken naar de li mie ten, die de be vol kings groei

stelt aan con sump tie: De bron nen de len tus sen aar de en mens.

Per ma cul tuur is het ont wer pen van sys te men voor een maxi ma le out put met een

mi ni ma le in put. Per ma cul tuur reikt ons de ge reed schap pen en pro ces sen aan die

ons in staat stel len con cep tu e le, ma te ri ële en stra te gi sche com po nen ten te ve re ni -

gen in een 'pa troon' of 'plan van aan pak' dat met mi ni ma le hulp bron nen op ge -

bouwd en on der hou den kan wor den. Per ma cul tuur vindt voor al  toe pas sing in

tui nen, land- en tuin bouw en na tuur pro jec ten.

Perm a cul tuur voorbeeldtuinen in Den Haag

Eetbaar Park 1

Per ma cul tuur Pa vil joen en Tuin naar een idee van Nils Nor man, ge re a li seerd

door Stroom, Eet baar Park en Per ma cul tuur cen trum Den Haag

777 m2 tuin met 'groe ne' op stal len, be heerd door me de wer kers van Stich ting Eet -

baar Park (www.eet baar-park.nl), vrij wil li gers en pas san ten. We ke lijk se Tuin da -

gen en de lo ca tie voor de mees te cur sus sen en works hops. 

Eet baar Park 2

Per ma cul tuur tuin van stich ting Eet baar Park ge le gen op volks tuin com plex Nut  en 

Ge noe gen aan de Mep pel weg 882. Deze per ma cul tuur tuin is ook in 2010 aang -

elegd en be strijkt zo’n 1100 m2. Ook hier wordt on der houd ge pleegd door vrij -

wil li gers. Een van de mooi ste per ma cul tuur tui nen in de re gio 

Eetbaar Park Madest ein.

De oud ste per ma cul tuur tuin in de re gio (2009), ge le gen op het ter rein van Pluk!

Den Haag in Ma dest ein, Loos duin se Hoof straat 1184-A

Meer in for ma tie over de pro gram ma's en tui nen vindt u op de web si te.
Te vo ren aan mel den ge wenst, bel 06-26130464 of www.per ma cul tuur.nu

PERMACULTUUR NU!



Zelf voor zie nend off grid

za ter dag 9 sep tem ber 10.00-17.00u. work shop met Niels Go ris se, € 75,- VOL
za ter dag 14 ok to ber 10.00-17.00u. work shop met Niels Go ris se, € 75,- 
za ter dag 18 no vem 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 cur sus voor jou. In deze cur sus

zelf voor zie nend off grid leer je alle ba sis be grip pen over eco lo gisch iso le ren, zon -

ne boi lers, wa ter op vang, he lo fy ten fil ters, com post toi let ten, zon ne col lec to ren en

meer. Er wor den duur za me ma nie ren be spro ken voor ba sis be hoef ten warm te,

wa ter, toi let, en meer. Plus je leert het waar om en hoe.

Wildplukken, wildgroei en eigen teelt: (her)ken je planten

dins dag 19 + 26 sept. 19.00-22.00u. cur sus Bos baa as Edwin € 55,-/€ 45,-

(Her)ken de plan ten in en om je tuin. Deze kor te cur sus is voor al voor men sen

die moes tui nie ren en moei te heb ben de plant jes die ze zelf ge zaaid of ge poot

heb ben te on der schei den van de plant jes die de na tuur daar zelf heeft neer ge zet,

vroe ger vaak als onk ruid weg ge zet, maar nu steeds meer her kend als soms eet -

baar, vaak bruik baar, maar al tijd nut tig ook als in for ma tie bron (over wat jouw

tuin kan en wil). We be gin nen met een wan de ling in de tuin en  om ge ving.

Zelf Composteren: composthoop en -vat en wormcompostbak

za ter dag 23 sept. 10.00-12.30u. work shop Men no Swaak, € 15,- / € 10,-

Het Nieu we Goud wordt het wel ge noemd: het 'af val' uit onze tui nen en keu -

kens. Waar om zou je elke dag je keu ken res ten af voe ren en elk jaar je tuin res ten

om dan elk jaar weer nieu we com post aan te voe ren. Zorg voor een kring loop

dicht bij huis en cre ëer hoog waar di ge com post. Daar mee kan je de bo dem van je 

(moes)tuin, bal kon bak ken en ka mer plan ten ver rij ken. Er zijn al ler lei oplos sing en

waar mee je al in kor te tijd een productief systeem kunt opzetten.

Rondleiding Eetbaar Park 1/Introductie tot Permacultuur

za ter dag 23 sept. 13.30-15.30u. uit leg Men no Swaak, gra tis

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 duur za me tuin, die gaat voor zien in voed sel, ener gie en grond -

stof fen. Daar bij ook aan dacht voor hoe re cen te in zich ten en er va ring en met Per -

ma cul tuur in de tuin ge ïntegreerd wor den en de 100+ eet ba re ge was sen.

Per ma cul tuur jaar cur sus 2017-2018

12 woens da gen 10.00-17.00u. 1x per maand met Taco Blom, 
start woens dag 6 sep tem ber, € 900,-

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. Je leert de tien ont werp prin ci pes te

ge brui ken voor het ont werp van je buurt tuin, moes tuin, eet baar land schap, voed -

sel bos rand.  Aan bod komt: 

* Be gin se len van de per ma cul tuur (ba sis the o rie), 

* Ba sis bo dem, com post, pi o neers bo dem, bos bo dem, 

* Ba sis ont werp, pi o neers plan ten, * Bos rand tuin, 

* Wa ter in per ma cul tuur, * Bouw, ma te ri a len in per ma cul tuur, 

* Klim plan ten en krui pers, * Vas te eet ba re plan ten, 

* Oogst en be wa ring, * Bij en, 

* Lo ka le eco no mie, * Per ma blits en eind ver slag

Natuurlijke waterzuivering voor in huis

za ter da gen 21 okt. 10.00-17.00u, + 4 nov. 10.00-17.00u. € 250,- incl. ma te ri aal
voor ei gen fil ter. work shop ka mer plan ten fil ter ma ken met Taco Blom

Het ka mer plan ten fil ter is een ont werp van een vloei kas plan ten fil ter voor al voor

klein be huis den. Het kan zo'n 60 li ter wa ter zui ve ren. In plaats van riet wer ken

we met ka mer plan ten en het is dus met een ook een plan ten bak in je huis. Je kunt

met dit fil ter al je grijs wa ter zui ve ren en daar na weer her ge brui ken voor bv je wc 

mee door te spoe len of voor an de re doe lein den in huis ge brui ken of er iets in je

tuin mee doen.

Permacultuur Introductieweekend

za ter dag 11 nov. 10.00-17.00u. + avond film + zon dag 12 nov. 10.00-17.00u. work -
shop met Rut ger Spoel stra & Max de Cor te, € 140,-/ € 120,-

In deze cur sus leer je wat per ma cul tuur is en hoe je het kan toe pas sen in je ei gen

leef om ge ving. In dit week end krijg je een bre de in druk van per ma cul tuur. Wat is

het? Wat kun je er mee? Hoe kun je het toe pas sen in je ei gen le ven?.* na tuur lij ke

moes tuin * voed sel bos sen  * per ma cul tuur ethiek  * per ma cul tuur ont werp prin ci -

pes * ont wer poe fe ning  *  ecologisch bouwen.

s.v.p. tevoren on line aanmelden. Meer informatie over programma's en
tuinen vindt u op www.permacultuur.nu of  bel 06-26130464Per ma cul tu re Book Col lec ti on: www.par ma cul tuurboeken.nl


