
PERMACULTUUR PRINCIPES 
 
Permacultuur is een ontwerpsysteem waarbij 
ecologische principes worden toegepast, zoals: 
 
 Relatieve locatie (verbinding van 

ontwerpelementen) 
 Ieder ontwerpelement vervult meerdere 

functies  
 Iedere belangrijke functie wordt ondersteund 

door meerdere elementen  
 Efficiënte energie planning 
 Gebruik van biologische processen (laat 

levende systemen het werk doen) 
 Kringlopen van energie, voedingsstoffen en 

water sluiten 
 Versnelde successie 
 Diversiteit 
 Maximaliseren van het rand-effect 
 Het probleem is de oplossing (principe van 

mentaliteit en observeren) 
 Ontwerp is intensief qua informatie en 

creativiteit 
 
 
 
 
MEER INFORMATIE: 

Tuinen van Overvloed – F. de Waard 
Gaia’s Garden –T. Hemenway 
Introduction to Permaculture – B. Mollison 
Permaculture Design Manual – B. Mollison 
Creating A Forest Garden – M. Crawford 
The Earth Care Manual – P. Whitefield 
 
www.permacultuurnederland.org  
www.permaculture.org.uk 
www.pfaf.org (useful plant database) 
http://vallei.transitiontowns.nl 
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In februari 2011 begon de Transition 
Towns Vallei Permacultuurgroep met 
het T.T. Permatuin project binnen de 

structuur van een traditionele 
volkstuin. We implementeren en 

testen permacultuurontwerpen en -
technieken voor een bijzonder 

duurzame productie van voedsel, 
kruiden en bloemen... 



DE TUIN… 
De permacultuur tuin komt langzaamaan tot stand door de 
inzet van onze groep vrijwilligers. In de geest van de 
traditionele volkstuinders maken we dankbaar gebruik van 
giften in de vorm van gereedschap en planten en passen we 
graag gevonden materialen toe. Tot nu toe is het een 
plezierige, maar serieuze uitdaging geweest, en dan zijn we 
nog maar net begonnen. De grond op de tuin was als stof en 
we bouwen de tuin dus letterlijk vanaf de bodem op. We zijn 
nog druk bezig om de infrastructuur van de tuin af te ronden 
en verzamelen met plezier allerlei ongewone en 'vergeten' 
planten, en testen daarbij toepassingen en nieuwe technieken. 
Zo moet het worden... 
 
BUITENKEUKEN 
Nog in ontwikkeling: de bedoeling is om te laten zien hoe eetbare 

planten handig gecombineerd kunnen worden met een terras of 

BBQ-patio. Verder komt hier een voorbeeld van ‘container 

gardening’. Het wordt het trefpunt voor bezoekers en vrijwilligers 

en de plaats waar we Transition Town workshops kunnen houden. 
 
DE SIERLIJKE MOESTUIN 
Productieve tuinen kunnen prachtig zijn, met allerlei kleuren en 

opvallende bladvormen. Hier is het doel om te laten zien hoe zelfs in de 

kleinste tuinen oogst en visueel plezier samen kunnen gaan, zonder dat 

het al te veel kost. In de herfst zullen we beginnen met het aanplanten 

van een sierlijke moestuin, en daarbij borduren we voort op het werk 

van wijlen Geoffrey Hamilton. 
 
OVERBLIJVENDE  
GROENTEN EN BLOEMEN 
Planten die overblijven of zichzelf uitzaaien staan hier samen – 

groenten, kruiden, snijbloemen en soms planten die deze 

toepassingen alledrie bieden! Hier staan 'vergeten' en ongewone 

soorten, en daarvan komen er steeds meer bij. 

‘EMILIA HAZELIP’ BEDDEN 
Vernoemd naar de dame die deze techniek bedacht om eenjarige 

groenten en beschermende bloemen samen(zoals in mengteelt) te 

kweken, op verhoogde bedden met een mulchlaag van stro. De 

grond wordt niet bewerkt of blootgesteld aan UV; de gewassen en 

niet-woekerende onkruiden worden alleen teruggeknipt, zodat de 

wortels in de grond blijven – zo kunnen de wormen en bacteriën 

zich ongestoord voortplanten en blijft de bodemstructuur en -

vruchtbaarheid intact. 

KRUIDENTUIN 
Kruiden kunnen gekweekt worden om gerechten smaak te geven, om 

thee van te zetten of voor huismiddeltjes: om een zere keel te genezen 

bijvoorbeeld. Vaak trekken ze ook veel bijen en vlinders aan. We zijn 

nog bezig om nuttige planten  te verzamelen voor een grote 

verscheidenheid aan doelen in en rond het huis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VERDIEPTE KAS 
De tweedehands kas is het hoofdkwartier, hier worden de 

zaailingen opgekweekt voor de Hazelip-bedden, groeien in de 

zomer kasgroenten en in de herfst late bladgroenten. Ook is hier 

een 'weegstation' waarmee we bijhouden hoe de veldproeven 

verlopen. Daarnaast kunnen bezoekers hier schuilen voor de 

regen. Ook essentieel is de kas voor het opvangen van 

regenwater. Onze groeitechnieken hebben minder water nodig 

dan in een gemiddelde volkstuin, maar het voorjaar is al enkele 

jaren erg droog en juist dan hebben we water het hardst nodig. Er 

is geen watervoorziening op deze plek, maar wel volop regen in 

de winter – we hopen dat we meer kunnen opvangen dan dat we 

gebruiken en zo iets voor onze buren overhouden... 

BOSTUIN 
Op dit gedeelte bovenaan ons grondstuk stonden al enkele 

zieltogende fruitbomen en struiken. Met paardenmest, een 

mulchlaag van karton, een berg compost en het zaaien van 

groenbemesters zoals klaver en lupine hopen we de revitalisatie 

van de bodem 'grondig' aan te pakken. Daarna beginnen we met 

het planten van 'bos-lagen' van diverse productieve en 

gemakkelijk te verzorgen planten om zodoende onze beoogde 

productive bosrand te realiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTBEDDEN 
Vijf kleine grondstukken zijn vrijgehouden voor kleine 

experimenten zoals kweektechnieken, of om nieuwe planten te 

testen. Dit jaar hebben we een tuin met eetbare onkruiden, een 

techniek voor bodemherstel waarbij Hügelkultur met ingegraven 

dood hout wordt gecombineerd, een Zuid-amerikaanse combinatie 

(De vier zusters) van mais- pompoenen-bonen met een bestuiver 

en een experiment waarbij gekeken wordt wat er uit vogelzaad 

groeit. Heeft u een goed idee? Stuur ons dan een email! 

voor informatie over werkdagen en evenementen: 
www.ttpermatuin.wordpress.com 

 


