
Permacultuur Info en Voorjaarsmarkt
za ter dag 6 april, 11.00-19.00u. gra tis of vrij wil li ge bijdrage 

Bi o di ver si teit, Per ma cul tuur en Stads land bouw 
pre sen ta ties, works hops, rond lei ding en ruil- en ver koop markt. Met me de wer king
van di ver se do cen ten, me de wer kers, pro du cen ten en an de re men sen die met Per -
ma cul tuur be zig zijn. Kern nis ma ken, ont moe ten en ver rast wor den is waar het deze
dag ook om gaat.. 
Met za den-, plan ten- en boe ken markt o.a. bes sen strui ken uit ei gen kweek, poot -
goed, vas te eet ba re plan ten, krui den plan ten van ver schil len de le ve ran ciers.  Za den
ruil markt.  
The ma's: bi o di ver si teit, stads land bouw, voed sel uit de bos rand, eet ba re pad den stoe -
len in je tuin, wa ter in je tuin, wor men com post bak, na tuur lijk even wicht in de tuin
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 plattegronden en plantenlijsten.

Eetbare paddenstoelen en hun rol in voedselbos / perma.tuin
woens dag 8 mei, 20.00u, le zing/pre sen ta tie met Pip Gil mo re € 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 daar in
- 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

Landschap Lezen
za ter dag 11 mei, 10.00-17.00U. work shop met Taco Blom  € 65,- / € 50,-

Land schap le zen is de ba sis voor een goed ont werp. Deze dag leer je de ba sis vaar -
dig he den. Aan de orde komt on der an de re het Na tuur lij ke land schap; wel ke plan ten 
ho ren of staan hier.  Wat ver telt ons de na tuur op het stuk land(je) waar we aan het
werk wil len of al zijn? Wat zeg gen de de plan ten ons die er groei en.

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

Per ma cul tuur cen trum Den Haag or ga ni seert al tien jaar in tro duc ties, work-
shops en cur sus sen in Per ma cul tuur. Daar naast ge ven wij ad vies en be gel ei -
den nieu we en be staan de Per ma cul tuur pro jec ten. 
Les lo ca tie is meest al Eet baar Park (Zui der park) van Stich ting Eet baar Park
(www.eet baar-park.nl), die 3 edu ca tie tui nen in Den Haag be heert.

 Te vo ren aan mel den is ge wenst.  06-26130464   www.per ma cul tuur.nu

VOORJAAR 2019
lezingen / presentaties:

Eetbare Paddenstoelen en hun rol in Voedselbos / perma.tuin
Open Informatie Dag en Voorjaarsmarkt

Madelon Oostwoud boekpresentatie 'Voedselbos'

workshops: 
Eet baar Hout: pad den stoe len uit ei gen tuin

Landschap lezen

cursussen en training: 
4-daagse cursus Permacultuur

Voedselbosrand, ook in klei ne re tui nen
Permacultuur Jaaropleiding 2019

Permacultuur Nu!
Samenwerken met de natuur op een gezonde 
en efficiënte wijze. Wat kunt u in uw moes-
en buurttuin, balkon en leefomgeving doen

met Permacultuur?

Permacultuurcentrum Den Haag
i.s.m. Stichting Eetbaar Park 

tel. 06-26130464
www.permacultuur.nu



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.

De oor sprong van Per ma cul tuur
Het woord Per ma cul tuur komt van de woor den per ma nent en ag ri cul tuur (duur za -
me land bouw). Per ma cul tuur is be gon nen in Aus tra lië in de ja ren 70 door Bill Mol li -
son en Da vid Holm gren o.a. als re ac tie op de land- en bos bouw sys te men in
Aus tra lië, die voor veel ong ewen ste pro ble men zorg den. Door het nauw keu rig ob -
ser ve ren van de oer bos sen in Tas ma nië pro beer den ze de eco lo gi sche prin ci pes van 
deze eco sys te men te ach ter ha len en een met ho de te ont wik ke len waar mee men sen
in staat zijn zelf eco sys te men na te bou wen. Per ma cul tuur zoekt naar een win-win
si tu a ties voor zo wel de mens als de na tuur.

Met Per ma cul tuur heb je een kracht i ge ge reed schap penk ist ter be schik king om een
tuin te ont wer pen en te on der hou den. Je be nut daar bij al les wat voor han den is of
mak ke lijk te re a li se ren: zon, re gen, hoog te ver schil len, be staan de be plan ting, enz. en 
vormt het tot een duur zaam eco sys teem met een hoge pro duc tie aan voed sel en
ener gie, dat wei nig on der houd vraagt. En het zal er goed toe ven zijn. 

Over de hele we reld zijn klein- en groot scha li ge Per ma cul tuur-pro jec ten ge re a li -
seerd. Ook in Ne der land is de be lang stel ling er voor sterk groei en de.

4-daagse Cursus Permacultuur 
zon dag 10 mrt, 14 apr, 19 mei, 16 jun 10:00-17.00u  € 260,-/ € 200,- met Ishi Cros by

Ben je op zoek naar ken nis op het ge bied van Per ma cul tuur in de om ge ving van
Den Haag? Wil je zelf een per ma cul tuur tuin be gin nen? Met deze cur sus leer je hoe
je een per ma cul tuur tuin kunt ont wer pen. Je hebt dan een kracht i ge ge reed schaps kist 
ter be schik king om een tuin te ont wer pen en op duur za me ma nier te on der hou den. 

Voed sel bos rand, ook in klei ne re tui nen
cur sus met Taco Blom, 3 zon da gen + 1 zaterdag 10.00-17.00u. 
zon dag 10 maart, 14 april, 12 mei + za ter dag 1 juni  € 240,-/€ 200,-

Een groot voord eel van tui nen waar in net als in de na tuur voor al vas te plan ten
groei en is dat ze op ter mijn veel min der on der houd vra gen dan tui nen ge do mi neerd 
door een ja ri gen. Voed sel pro du ce ren en bi o di ver si teit kun nen goed sa meng aan. In
de na tuur vind je de mees te bi o di ver si teit in bos ran den en aan oe vers. Zo'n bos rand 
kun je oprek ken tot een hele tuin: een stads tuin, een tuin de rij of een gro ter voed sel -
bos met ho ge re en la ge re plan ten.

Permacultuur jaaropleiding (PDC) 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. Be lang rij -
ke the ma's: bo dem, plan tenk en nis, wa ter ma na ge ment, eco lo gisch bou wen en meer.

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. Daar bij ook aan dacht
voor hoe re cen te in zich ten en er va ring en n de tuin ge ïntegreerd wor den.

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

s.v.p. te vo ren on line aan mel den op www.per ma cul tuur.nu
Per ma cul tu re Book Col lec ti on: www.par ma cul tuur boe ken.nl


