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Beste vrienden van de TTPermatuin, 
 
 
Onze hartelijke dank ... 

Het eerste jaar ligt nu achter ons en het is tijd om al diegenen 
die ons hebben geholpen te bedanken. Wij danken onze 
buren, Roy en Barbara, voor hun hulp en advies en het 
uberhaupt mogelijk maken van ons kleine experiment. Verder 
willen we graag iedereen bedanken; zij die in het vroege 
voorjaar in de regen en modder langskwamen alleen maar om 
een berg compost te verplaatsen; de mensen die planten 
gekweekt en gegeven hebben; degenen die hard hebben 

staan zweten in de zon om de kas af te breken en op te bouwen en dank voor alle 
vrijwilligers en betrokkenen voor de interesse en het enthousiasme!  Een aantal WUR 
studenten hebben veel tijd en energie in het project gestoken, maar zijn verder gaan en 
zij worden nog steeds gemist –Danni en Tomas, dankjewel! 
 
Het verhaal tot nu toe ... 
Het eerste jaar TTPermatuin was het jaar van het begin -elke nieuwe tuin, elke nieuwe 
plant, elke nieuwe vrijwilliger, en elk nieuw netwerk waar we kennis mee maakten was 
een nieuw begin. Hoewel het een klein project is hebben we al flink wat aandacht 
getrokken –zelfs voordat we onze verschillende demonstratie- en testtuinen af hadden 
kregen we al continue nieuwsgierige bezoekers.  
Dit jaar zijn we vooral bezig geweest met de basis leggen van veel dingen, soms letterlijk 
door de bodem te verbeteren met speciale technieken, het graven van experimentele 
verhoogde plantenbedden en het installeren van een kas.  



De planten hebben een vreemd jaar overleeft, met een hittegolf, droogte en late vorst in 
het voorjaar en zware neerslag gedurende de hele zomer. Veel van onze planten zijn 
meerjarig en vestigen zich dus wat langzaam en vele methodes waren voor ons ook 
nieuw. Al met al waren er dit jaar een hoop uitdagingen, maar ook een hoop plezier in 
het opstarten van de nieuwe tuin. 
We concentreerden met name op het verzamelen van planten en zaaden alsmede het 
aanleggen van de infrastructuur (zoals bijv. een wateropvang). We zijn ook begonnen 
met het wegen van de oogst om te kijken hoe effectief en efficient de verschillende 
systemen zijn. Het is gelukt om vijf van de acht geplande voorbeeldtuinen aan te leggen 
en kijken er naar uit om in Januari verder te gaan met de rest. 
 
 
2012... 

 
 
Check de Blog voor updates, site-informatie, en evenementen: 
www.ttpermatuin.wordpress.com   
Eerste werkdag van 2012 is zaterdag 14 januari 14.00 uur ... 
 

 
Kweken van nieuwe zaailingen: 
Dit jaar hebben we een kas kunnen dus onze zaailingen ter plaatse 
kweken. We horen graag van iedereen die geïnteresseerd zou zijn om 
hiermee te helpen. 
 

 
Mini-plots: 
Nieuw voor de TTPermatuin in 2012, is het idee van het verstrekken van 
een aantal mini-percelen waar mensen met gereedschap en ondersteuning 
vanuit ons project kunnen tuinieren. Dit is een verrassend populair idee – 
als u zich aangemeld heeft voor een mini-plot bij de Urban Agriculture 
presentatie dan hoort u binnenkort van ons.   

 
  
Ideeën voor test-bedden: 
We hebben verschillende test-percelen, waar we de kans hebben om 
permacultuur ideeën op kleine schaal te testen en tegelijk deze 
'experimenten' publiek te maken, zodat we ze kunnen uitleggen aan 

bezoekers. De proeven kunnen bijvoorbeeld gaan over het groeien van                  oude of 
vreemde gewassen, het uittesten vna verschillende companion-planting combinaties  of 
technieken en methodes van bodem-, plant- of onkruidbeheer. Dit jaar probeerden we 
een stukje met eetbaar-onkruid, een bodem-verbetering experiment (dat meerdere 
jaren zal duren) en een bakstenen groei-toren. Heeft u ideeën? Neem contact met ons op 
en ga aan de slag! 
 
 
Wij wensen u een gelukkig en tevreden 2012 en kijken ernaar uit u te ontmoeten in de 
tuin!  
 
 
 
De beste wensen van: 
 
Fiona, Jan Joost, Tom, Annemarie, en Carl. 


