PERMACULTUUR
Over de leefwijze die zorgt voor
het voortbestaan van de Aarde en
haar bewoners. Een verslag over
de tuin van Transition Town
Vollenhove.
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PERMACULTUUR
een korte verhandeling
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Permacultuur: een inleiding
“Permacultuur is leren van de natuur met als doel te voorzien in menselijke
behoeften terwijl we de gezondheid van ecosystemen verbeteren of in stand
houden.” (Spoor, sd)
Kort gezegd: de permacultuur beschrijft een levenswijze die ervoor zorgt dat mensen
alles kunnen krijgen wat ze nodig hebben, zonder hiermee de Aarde onnodig te
belasten.

Uitgangspunten en principes
De permacultuur biedt uitgangspunten en principes om een duurzame leefomgeving
te realiseren. Deze uitgangspunten en principes staan hieronder beschreven.
Ethische uitgangspunten van de permacultuur:
 Zorg voor de aarde: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.
 Zorg voor de mensen: mensen moeten toegang hebben tot de dingen die
nodig zijn voor hun voortbestaan.
 Deel de overvloed: het in balans brengen van in- en output in een systeem
Ontwerpprincipes van permacultuur:
1. Observeer en handel ernaar
2. Vang energie en sla ze op
3. Zorg voor opbrengst
4. Gebruik zelfregulering en accepteer terugkoppeling
5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten
6. Produceer geen afval, maak kringlopen
7. Ontwerp van (natuurlijke) patronen naar details
8. Verenig eerder dan te scheiden
9. Gebruik kleine en trage oplossingen
10. Gebruik en waardeer diversiteit
11. Gebruik randen en waardeer het marginale
12. Antwoord gepast op veranderingen en maak er op een creatieve manier
gebruik van.

Toepassen van permacultuur
De meeste mensen die bekend zijn met het begrip, denken meteen aan landbouw.
Permacultuurtuinen en voedselbossen zijn immers de dingen die gezien worden.
Maar permacultuur is meer dan alleen een tuin of voedselbos. Het is een
levenswijze die ervoor zorgt dat je ecologische voetafdruk drastisch wordt verkleind.
Permacultuur is gebaseerd op systeemdenken; een denkwijze die voort komt uit de
systeemecologie. Permacultuur is met stroom van de rivier mee drijven, in plaats
van er tegenin te zwemmen. Er wordt gekeken naar natuurlijke kringlopen en
ecosystemen. Door ingrijpen in of nabootsen van deze natuurlijke systemen,
ontstaat er een omgeving die genoeg te bieden heeft voor de mensen die er gebruik
van maken. Omdat de omgeving gebaseerd is op natuurlijke systemen, wordt de
Aarde idealiter niet méér belast dan wanneer de natuur op zijn beloop zou worden
gelaten.

Een kip: systematisch bekeken

Een bezoek aan Transition Town Vollenhove
Op dinsdag 13 december breng ik
een bezoek aan de tuin van
Transition Town Vollenhove in
Overijssel. Het is mistig en
waterkoud, maar als ik rond half
11 het volkstuinencomplex op
fietst, zie ik een aantal
vrijwilligers ijverig in de tuin
bezig. Ik word hartelijk
verwelkomd. ‘We zijn net bezig
met het bedekken van de bedden
met compost en bladeren voor de
winter,’ zegt Tineke Filarski,
vrijwilliger bij Transition Town en
beheerder van de Tuin. ‘Dat had
eigenlijk al iets eerder in het jaar
Het afdekken van de bedden gebeurt met compost en
moeten gebeuren, maar we
bladeren. De zeilen voorkomen dat de bladeren wegwaaien.
kwamen tijd en handen tekort.’
Twee jaar geleden kreeg het Transition Town een lapje grond aangewezen op het
volkstuinencomplex aan de rand van Vollenhove. Eindelijk konden ze aan de slag
met hun droomtuin. Inmiddels neemt de tuin 500 vierkante meter in beslag en
bestaat uit een beleef- en productietuin met moestuinbakken, plantenkas en
tuinhuisje. De paden zijn van houtsnippers. Die vergaan vanzelf, en zo wordt de
bodem van de tuin verrijkt.
Tineke wijst naar een leeg plekje waar nog gras staat. ‘Kijk, daar komt onze
composthoop. Nu krijgen we wel eens compost van de gemeente, maar daar moeten
we voor betalen. Binnenkort kunnen we echt voor ons eigen compost zorgen.’ Ze
loopt een rondje door de tuin en plukt hier en daar bladeren van de
boerenkoolstruiken, die overal verspreid staan. Biodiversiteit is belangrijk binnen
de permacultuur; het is een voorwaarde voor een gezond systeem.
Hoewel het al winter is, valt er nog genoeg te oogsten. Boerenkool, savooiekool, prei,
rode en witte kool en tal van
kruiden staan her en der
verspreid. De paksoi staat, zelfs
midden in december, uitbundig
in bloei.

Tineke oogst boerenkool.

Tussen de kas en het tuinhuis
liggen stapels wilgentakken.
‘Die gebruiken we later voor het
maken van panelen. Die
gebruiken we weer als
hekwerk,’ legt Tineke uit. Ilja,
een vrijwilliger bij Transition
Town die op de tuin wat
groenten komt kopen, krijgt
een bosje takken mee. ‘Voor de
konijnen, dat vinden ze
heerlijk!’

Interview
Later spreek in Tineke in haar
huis aan de Visschersstraat.
Meteen bij binnenkomt laat ze
me een filmpje zien van
Oerfloed, een leerschool voor
permacultuur in Friesland. ‘Ze
leggen het zo leuk uit in dit
filmpje!’ Ik kijk hoe een kaal
stuk landbouwgrond wordt
verbouwd tot een ruime tuin
met natuurlijke vijvers, heuvels
en een tipiveld. ‘Iedereen geeft
zijn eigen draai aan de
permacultuurtuin,’ zegt ze later.
‘Wij hebben bijvoorbeeld een
ingegraven ton die dienst doet
als vijver en watervoorziening
voor de dieren.’

Boerenkool, witte en rode kool en prei in een moestuinbak.
Links achter de plantenkas en rechts achter een 'keyholetuin'.

Hulp en kosten

Als ik vraag hoeveel tijd er gaat zitten in het onderhoud van de tuin, twijfelt Tineke.
‘Dat weet ik echt niet precies. Jolanda en Cynthia helpen elke week. Twee keer per
week. Eens in de twee weken komt er nog iemand extra helpen. In de zomer heb je
veel meer werk dan in de winter. Ik denk dat we in de winter ongeveer 20 uur en in
de zomer 40 uur per week bezig zijn op de tuin. Vooral de kas moet in de zomer in
de gaten gehouden worden. Daar wordt het al snel te warm. Ik ga er dan ’s
ochtends vroeg al naartoe om de ramen open te zetten.’
‘We kopen altijd biologisch zaad voor de tuin. Dat is wel wat duurder dan normaal
zaad. Met het compost erbij kost het ons ongeveer 200 euro per jaar.’

De functie van de tuin

In eerste instantie is de tuin opgezet uit
gezondheidsoogpunt. ‘We wilden de mensen
bewust maken van voedsel, energie en de
bodem. En gezond voedsel verbouwen. De
grond die gebruikt wordt bij monocultuur mist
heel veel belangrijke voedingsstoffen,’ legt
Tineke uit. ‘Mensen kunnen bij ons puur eten
kopen: niet bespoten, geen kunstmest, geen
pesticiden. Gezond eten delen is ons doel.
Laatst ben ik gevraagd om workshops te geven
over permacultuur. Mensen willen ook wel
langskomen op de tuin om er gewoon even te
gaan zitten. Dan krijg je een soort theetuin.
Dat soort dingen lukken nu nog niet, omdat
we nog maar twee jaar bezig zijn. Komend
voorjaar wil ik kijken of ik workshops kan
organiseren. Kennis delen is een belangrijk
iets binnen Transition Town.’
Er wordt in december nog volop geoogst
uit de tuin.

Rare vogels
‘In het begin vond iedereen ons maar raar,’ vertelt Tineke. ‘Ze zeiden allemaal: dit
gaat niet werken. Nu zijn we ruim twee jaar verder en nu zie je dat mensen op hun
eigen manier dingen na gaan doen: composthoopjes maken op hun eigen tuin, dat
soort dingen. Er is een mevrouw die op hetzelfde volkstuinencomplex ook een
permacultuurtuin gaat starten. Je beïnvloedt toch je omgeving, gevraagd of
ongevraagd, alleen al door er te zíjn.’
‘Door dit te gaan doen breek je in, in een
bepaalde cultuur. Alle traditionele boeren hier
zijn gewend hun land om te spitten en dat doe
ik niet. Ik doe het op mijn eigen manier. Dat is
verwarrend voor andere mensen, bewust of
onbewust. Het gaat anders dan dat ze gewend
zijn.
Een belangrijk gegeven voor een
permacultuurtuin is meegaan met de natuur en
de insecten. Lieveheersbeestjes zijn goed tegen
de luizen, mollen eten babymuizen en slakken.
Je moet zorgen voor diversiteit in je planten. Er
staat ook voedsel voor mensen én dieren in de
tuin. In de engelwortel kunnen insecten zich
verschuilen. Ik zaai bijenmengsels voor de
solitaire bijen die nog laat in het jaar vliegen en
eten nodig hebben. We hebben zonnebloemen
voor de vogels. De vogels pikken ook de slakken
en andere beestjes uit de tuin. Het is een
gesloten systeem voor mens en dier. Een
ecosysteem op een veldje.’

Paksoi in bloei op de tuin.

Permacultuur en Sustainable Development Goals
Permacultuur sluit aan bij eigenlijk alle SDG, omdat het een leefwijze is, die erop is
toegespitst de Aarde zo min mogelijk te belasten. Bij Transition Town Vollenhove
zien we, naast aspecten als delen in de overvloed, voedselvoorziening en gezondheid
ook sociale invloeden als effect voorbij komen; mensen willen meer weten over
permacultuur, willen ook een tuin beginnen, etc.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over permacultuur op:
 permacultuurnederland.org
 leerschoolpermacultuur.nl
 marankespoor.nl
Kijk voor meer informatie over de Sustainable Development Goals op:
 sustainabledevelopment.un.org
 plannederland.nl/over-plan/info/sustainable-development-goals

