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Praktische zaken 

- Leuk om Rozemarijn van West eens uit te nodigen (Roos goes Green) voor een workshop 
over gezonde voeding.  

- Albert en Wim geven cursussen Biodynamisch Bijenhouden, vaak in Wageningen. Zijn best 
duur, maar krijgen geen subsidie. Taco werkt met hangkorven.  

- Bomen in Eetbaar Park Zuiderpark worden waarschijnlijk een meter of 7 hoog. 
 
Quotes Taco 

- ‘Eigenlijk kan je in de tuin niet zoveel fout doen. Alles wat fout gaat, is gewoon weer 
compost. Dit geeft vrijheid om te experimenteren.” 

- ‘Vanuit de permacultuur zeggen we altijd: neem biologische zaden. Zaden die boeren 
momenteel zaaien worden behandeld met een bestrijdingsmiddel, dat is het laagje 
eromheen – zo komt ook in de plant. Het is geen van allen goed, alleen biologische zaden 
zijn echt goed. Nadeel van een hybride zaad is dat hij niet zaadvast terugkomt.’ 

- ‘Nederlandse boeren zijn veel zorgvuldiger met het beschermen van zichzelf bij het werken 
met chemische middelen. Houden hun eigen gezondheid goed in de gaten.’ 

 
Inleiding over permacultuur – ‘Goed voor de Aarde, goed voor de mens, eerl ijk delen’ 

- Als je voldoet aan de drie ethische principes van de permacultuur ben je met alles wat je 
doet bezig met permacultuur. 

- Alles wat wij doen is eigenlijk puur voor onszelf zorgen. 
- Bij zorg voor de mens kijk je ook naar in welke mate er sociale contacten in zitten, als je 

niet voor je menselijke omgeving zorgt is het niet goed voor jezelf. 
- Bij tweedehands artikelen kan je zeggen dat het voldoet aan alle ethische principes, 

behalve als er enorm veel vervoer mee gemoeid is vervolgens.  
- Meeste biogroenten die uit kassen komen, zijn niet bijgestookte kassen. En kassen zijn 

sowieso enorm efficiënt geworden.  
- Albert Heijn is bio, maar dat ‘bio-begrip’ wordt opgerekt. Bio grootschalig gaat heel erg op 

traditionele landbouw lijken.  
- De grootschalige bio-bedrijven, komen vaak uit de reguliere teelt en zij zijn omgeschakeld 

uit economische belangen, niet uit inhoudelijke belangen. 
- Bio-potgrond wil enkel zeggen dat er geen kunstmest in gebruikt is. Het is organisch 

materiaal dat ergens weggehaald is? 
- Een camping van Staatsbosbeheer of iets bij een boer mag in het midden van de drie cirkels 

staan.  
- Ekoplaza geeft minder eerlijke producten dan Willem & Drees. Ekoplaza zuigt de 

bioboeren op dezelfde manier uit als de AH de reguliere boeren.  
- Je kan de appelbes (aronia) ipv de goji-bes gebruiken – heeft dezelfde waarde. Is van de 

rozenfamilie, vrij goed voor de mens. Goji-bes is familie van de zwarte nachtschade, dat is 
niet heel goed voor mensen. Nederlandse Goji-bes wordt hier niet rijp (hoog gehalte aan 
solanine, zit in alle nachtschades – wordt enkel door zonlicht afgebroken, dat is hier te 
weinig), zorgt sneller voor artrose bij mensen. Je kan dus beter de Appelbes of de 
Duindoorn eten.  

- Gezonde voeding blijft de basis. Zieke mensen die hebben soms wel baat bij een korte 
periode aan supplementen om aan te sterken.  

- Eigen kippen voldoen ook aan alle drie de principes, ze zorgen voor veel microogranismen 
& dat er een balans blijft > dat is het eerlijk delen-aspect. 

- Van het BD-keurmerk kan je op aan. Daar liggen de eisen het hoogst.  
- Mensen die moeten minderen met speltbrood kunnen wel Demeter-speltbrood eten, en 

geen brood van het bio-kenmerk. Heeft met zaden-kruisingen te maken. Biozaden zijn 
gekruist met tarwerassen om…….? Gluten houden het brood luchtig.  

- F1 op een pakje zaden geeft aan dat het een kruising is. Bijvoorbeeld de tomaten van de 
bolster zijn allemaal even groot en zijn tegelijkertijd rijp. Deze zaden zijn niet zaadvast.  



- Biologisch betekent enkel dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt bij de teelt en dat 
de zaden niet ontsmet zijn.  

- 30% blijft liggen op het land omdat het niet ‘goed’ meer is. Enorme vorm van verspilling. 
Hoe grootschaliger, hoe meer verspilling.  

- Er gaan veel klasse 2 groenten naar de Haagse markt. Gaat niet via de veiling. De Turkse 
mensen rijden het hele land door om dingen op te halen.  

Als we streven om 60% binnen de drie cirkels van de ethische principes te krijgen dan zijn we van 
al onze problemen af.  
 
Principes van de permacultuur 
Wij houden de 10 principes van Bill Mollison aan. Andere groepen doen de 12 van Holmgren, 
maar die vindt Taco te moeilijk. 
 
Principe 4: alles wordt verdeeld in zones & sectoren.  
o Zones: 

- Zone 0.0 is de interne permacultuur. Dat wordt veel gedaan bij Transition Towns – in 
Heart & Soul groups.  

- Een composttoilet moet altijd in zone 1 staan, als je ‘m niet in je huis hebt. 
- Wormenbak = idem.  
- Grote composthopen kunnen verder weg van het huis.  
- Als het moeite kost, doe je het niet – dan kies je voor de onduurzame optie. 
- Energie moet eigenlijk ook dichtbij huis. Dan is er minder verlies door transport en ook 

minder materiaal nodig voor de aanleg.  
- Zone 2 is waar je 1 of 2 keer komt per dag. Groentetuin, kippen, etc. Melkvee & geiten 

ook. Afkalfstal – daar waar de jonkies geboren worden, die staan in zone 1. In oude 
boerderijen keek de boer vanuit zijn bed via een luikje rechtstreeks op de koeien.  

- Zone 3 en 4 zijn enkel voor grote productie. Productie in zone 3 is melkvee, kleinfruit. 
Kruidenteelt & groente voor de verkoop. Op randje zone 3, zone 4 = grootfruit.  

- In zonde 4 kom je 1x per jaar, alleen om te oogsten. Noten, vlak voordat je gaat plukken 
maai je alles weg eronder en dan kan je alles rapen. Hakhoutteelt, wordt in Nederland maar 
weinig gedaan (in het oosten & op Schouwen Duiveland, wilgen in het rivierengebied, 
rietteelt – momenteel kopen we allemaal Chinees riet. Dat is tijdelijk, komt omdat wij 
andere dingen zijn gaan doen en de rietteelt eigenlijk verloren is gegaan. Riet heeft rijke 
grond nodig om te groeien).  

- Zone 5 is de wilde natuur – waar je de natuur z’n gang laat gaan. Daar kom je enkel om te 
observeren. Daar kijk je: wat gaat hier goed, en wat gaat er in mijn tuin fout? Het is ook 
een schuilplek voor biodiversiteit.  

o In een permacultuur-tuin moet minimaal 5% zone 5 is.  
o Natuurlijke plaagregulatie lukt in veel volkstuinen niet. Voor de sociale acceptatie. 

Als er teveel bos komt, kan de zone 5 ook teveel schade veroorzaken.  
o Verplaats je ook eens in een dier dat in je tuin leeft, of dat je er wilt hebben. Bij het 

bepalen van de liggen van je zone 5 bijvoorbeeld.  
o De zone 5 ligt op de (voor mensen) beste plek in de tuin.  

 
o Sectoren: Observeren, observeren! Sectoren zijn dingen die naar binnen komen en naar buiten 

gaan. Kan positief en negatief zijn.  
- Zonnesector: komt op in het Oosten en gaat onder in het Westen. In steden wordt de zon-

sector onderbroken door hoge gebouwen. 
o Het beste is om een hele dag in de tuin te zijn om te zien waar de zon binnenvalt.  
o Waar je tuin rond begin maart de meeste zon krijgt, ga je beginnen met groenten 

verbouwen.  
o Ons groeiseizoen begint in maart, dus juist in het voorjaar moet je goed kijken.  
o Als je bijvoorbeeld bomen gaat kappen, let dan goed op de andere functies van de 

boom. In de stad is de functie die een boom vervult in het stadsklimaat 
waarschijnlijk veel belangrijker dan mijn groentetuin. 

- Windsector:  



o Meeste wind komt uit het Zuidwesten zeggen mensen altijd. In de stad is dat vaak 
heel anders door de gebouwen die er staan. Vaak onverwacht! In de stad klopt het 
dus ook niet met het weerbericht meestal.  

o Als het eens hard waait, gewoon in je tuin gaan zitten en observeren. 
o Appels en peren hebben wind nodig, anders krijg je plagen.   
o Grote verschillen tussen de kustregio en het binnenland.  

- Kattensector:  
o Is in de stad erg belangrijk. 
o Goed kijken waar de katten binnenkomen. Op die locatie een grote zandbak voor 

‘m maken. Wat Valeriaan & Kattekruid neerzetten langs de rand. Af en toe de 
poep eruit scheppen. Poep in de GFT-bak.  

 Dat is diervriendelijk & ook goed voor de relaties met de buren. 
 Honden zijn effectiever dan katten als het om de muizenjacht gaat. Neem 

dan een erfhond. Boerenfox, cairnterrier & kooiker. Boerenfox is 
verreweg de makkelijkste & houden ongenode gasten weg – blaffen heel 
hard. Eten ook mollen.    

 Hond van Taco eet 30/40 muizen per dag.  
- Grasparkietensector: 

o Maken hele bomen kaal in steden; 
o Wat is de natuurlijke vijand van de grasparkiet? De mens. Mogen we nu nog niets 

aan doen – zou maatschappelijk geaccepteerd moeten worden. Normale roofvogels 
doen er nu nog niets mee.  

o Ze jagen allerlei andere vogels weg.  
- Geluidsector: 

o Sectoren gaat om invloeden van buitenaf waar je wat mee kan doen.  
o Bij geluid kan je een ratelpopulier of bamboe neerzetten.  

- Pesticidensector: 
o Dat zijn stoffen die je buiten wilt houden.  
o Je kan afspraken met de boer maken dat als de wind jouw kant op staat de boer niet 

spuit. 
o Je kan ook een haag plaatsen. 

- Konijnensector: 
o Waar komen ze ons terrein binnen? Observatie… 
o Gaas is een oplossing.  
o Een schot hagel werkt erg effectief. De mens is een onderdeel van het geheel. Het 

is eten en gegeten worden in de natuur. We doen daar in de stad vaak moeilijk.  
- Mensensector: 

o Positieve en een negatieve sector. 
o Positief: je kan het hier heel makkelijk uitdragen, er zijn veel mensen. Laten zien 

hoe je anders met de aarde om kan gaan.  
o Negatief: je trekt mensen aan die bijvoorbeeld oogst meenemen.  

 Verbodsbordjes helpen vaak niet. Kom een keertje meehelpen = prima. 
 Plekken aanwijzen waar mensen mogen plukken voor wat ze tijdens de 

wandeling nodig hebben. 
 Voorbeeld Transitie Festival bij Taco: ga eens een week niet naar de 

winkel, eet van het land voor 5 euro. Daar namen mensen ineens na 
afloop veel spul mee. Het is vaak van mensen van wie je het niet 
verwacht.  

 Ook: productieprijzen erbij vermelden.  
 Belangrijk: elkaar kennen. 

- Voorlichtingssector: 
o Belangrijk: welk beeld geef je af naar buiten.  

- Omgevingssector: 
o In Roodeschool is ook een permacultuurtuin. Mensen hadden constant ruzie over 

de zweethut die er was. Vooral het dorp vond het niets. Er was een grote haag 
gemaakt.  

o Negatieve sector van jouw terrein uit, negatief naar de gemeenschap. Als je het 
eenmaal weet, verander je dat & dan ben je ervan af.  



o Taco en Ishi ingevlogen: wat bleek? Ze deden het altijd op het moment dat de kerk 
inging. Houd rekening met je omgeving! Kijk goed naar wat negatieve reacties 
doet ontstaan. 

 
Principe 1: Juiste plaatsing van de elementen in je tuin 

- Stap 1 is altijd: bouw een maquette, en doe het op schaal. Niets is vervelender om een 
boom die er al 10 jaar staat weg te moeten halen omdat hij op de verkeerde plaats staat. 

- Basisactie I: leibomen voor je huis aan de kant waar de zon invalt. Neem leibomen die blad 
verliezen, loofbomen. In de winter is het blad eraf en komt de zon binnen. Je kan ook hele 
hoge bomen neerzetten – in de zomer valt de zon hoog in, in de winter laag langs de 
stammen. 

- Basisactie II: een vijver t.b.v. de reflectiewarmte. Plek van de vijver maakt veel uit, test 
het met de maquette > zaklamp & zilverpapier.  

- Als je een kiwi en een druif op de goede plek bij de vijver neerzet, gaan ze eerder rijpen 
door de reflectiewarmte. Kan ook voor tomaten gelden, al is Fitoftra daar een groter 
probleem. 

- Tomaat: Fitoftra (=bodemschimmel) maakt Tomaat bruin door opspattende grond. 
- Gewassen die nachtvorstgevoelig zijn en die vroeg bloeien, moet je voor zorgen dat ze 

later bloeien.  
o Een kiwi heeft veel warmte nodig om rijp te worden, maar bloeit heel laat (eind 

mei). Die moet je dus 14 dagen eerder proberen te laten bloeien, dan is ie ook 
eerder rijp. 

o Perzik of een abrikoos laat je liever later bloeien zodat de oogst bijvoorbeeld na de 
zomervakantie komt en hij makkelijker verkoopt. Zorgen dat de bloemen niet 
bevriezen.  

o Hoe kom je erachter hoe dat werkt bij planten? Kijk ook goed naar het land waar 
ze vandaan komen.  

 Een vijg (en kiwi, druif, granaatappel, pauwpauw) bijvoorbeeld zeg je altijd 
op warmste plek. Van een vijver is de ijsreflectie bijvoorbeeld ook 
belangrijk – geeft veel warmte.  

- En permacultuurtuin die zich mag ontwikkelen kost veel minder dan een tuin ontworpen 
door een tuinarchitect, daar moet heel veel dichte beplanting in – dat is duur.  

- In het begin is dan bijvoorbeeld een houtwal erg leuk als element, dat toont mooi. Wilgen 
werkt ook zo, neemt ook vocht weg. Alleen een paar jaar later nemen ze teveel zon weg. 

 
Principe 3: Elke belangrijke functie wordt gedragen door vele elementen. 
Principe 2: elk element vervult vele functies 
Belangrijk: elk belangrijk element moet vaker terugkomen.  

- Als je het belangrijk vindt om te zitten op een bankje, moet je meerdere bankjes 
neerzetten.  

- Als je voedsel belangrijk vindt, zorg dan dat je veel verschillende soorten voedsel hebt. 
- Als je appels belangrijk vindt, zorg dan voor verschillende soorten met verschillende 

oogst- en bloeitijden. Dan heb je altijd appels. 
Als er dan 1 daarvan uitvalt, heb je de andere nog. 
 
Ook bij het ontwerp van een permacultuurtuin is het belangrijk dat de tuin zelf gedragen wordt 
door meerdere mensen. Als één lid van het gezin het belangrijk vindt en een permacultuurtuin 
aanlegt, dan voelen de andere gezinsleden zich er niet meer thuis. Vraag dus aan het begin van het 
ontwerpen: Wat vind jij belangrijk om in de tuin te hebben? 
 
Wat zijn de functies van de volgende elementen in je tuin, bv: 

- Groentebedden: groente verbouwen, schoonheid, aantrekken van insekten 
- Houtwal-afscheiding: houtopslag, privacy, biodiversiteit, afval/organisch materiaal, 

steunmateriaal voor planten. 
- Zitplek: tot rust komen, sociaal, eten, muziek, observatieplek, gezondheid 
- Insektenhotel: schuilpaats voor insekten, esthetiek/mooi element, educatief 
- Composthoop: kringloop sluiten, Broedplaats voor Biodiversiteit 
- Pergola: meerdere lagen, beschutting, schaduw, als met wilgen: waterregulatie 



- Vijver: een droge tuin nat maken, afkoppeling regenwater vanaf het dak zodat het water de 
tuin in stroomt, biodiversiteit, speelplek, esthetiek, reflectiewarmte 

- Kippenren: eieren eten, leuk voor de kinderen, mest, vlees (kippen houden niet van de 
schaduw, willen een zonnebad) 

 
Ons ontwerp: 

- Insektenhotel niet midden in de tuin, maar aan de rand in de zone 5 om ruimte te 
besparen; 

- Geen composthoop, maar de houtwal gebruiken als composthoop.  
- In groentebedden midden in de tuin > maar er een eetbare siertuin van, ook met bloemen. 

De Eetbare Siertuin heeft vaak ook meer functies.  
- Vijvers heel klein maken in een tuin heeft weinig nut, die houd je niet schoon. Krijg je veel 

larven. Op kleine stukjes liever een moeras dan een vijver. Elke huis zou het eigen 
regenwater moeten afkoppelen.  Een moeras kan ook erg goed in zone 5.  

- Zet ook een bank in de schaduw, want middenin de zomer wil je juist in de schaduw zitten.  
- Je kan de fruitbomen in de kippenren zetten, die meer in zon gezet wordt. Dan krijgen 

kippen naast mest & eieren ook de functie van ‘evenwicht bewaren’ omdat ze de fruitmot 
opeten.  

- Pergola kan ook in het midden bij de eetbare siertuin, dan geeft het de groenten ook wat 
schaduw middenin de zomer.  

- Groentebed & kippen hebben vaak geen echt uitgebreide functies in een achtertuin. 
- Eigenlijk kan je maar 7 kippen per hectare houden voor de mest. Dan kunnen ze ook los 

rondlopen tussen de groentebedden. Heb je meer kippen, dan moet je de mest eerst 
composteren.  

- Een walnoot kan alleen in een tuin van 20 bij 20 staan, die wordt enorm en neemt al het 
licht weg.  

- Wil je achtertuinen een beetje leefbaar houden dan is 1/3 voor leefruimte belangrijk.  
- Vooral in een kleine tuin is een zone 5 cruciaal, want je buren hebben ‘m ook niet.  
- Een kas tegen je huis aan op de zuidkant isoleert je huis in de winter & is een verlenging 

voor het groeiseizoen. Een grote kas/serre met een deur naar binnen, is een aanwinst voor 
je huis. 

- Een plank over je vuurplaats geeft een tafel.  
- Een regenton die hoger staat en waar het water van het dak in stroomt, bespaart ruimte & 

je kan helemaal beneden je gieter vullen.  
 
Elke keer als je begint met het ontwerp van een tuin kijk je eerst naar welke functies je belangrijk 
vindt, daarna ga je daar elementen bij zoeken. Functies die erg belangrijk zijn moeten gedragen 
worden door meerdere elementen.  
 
Principe 5: de nadruk ligt op biologische en duurzame bronnen 
Let op: 

- Larixhout is ok. 
- Gekerotiseerde palen alleen 2ehands gebruiken. 
- Tuinmeubelen in tamme kastanje & larixhout kopen, komt wel uit Engeland.  
- Geen steigermeubels kopen, er wordt helemaal geen steigerhout meer gebruikt in Nederland 

– het is nu nep-steigerhout, niet hergebruikt. Er wordt een berg cement over een stel 
planken heengegooid (milieuonvriendelijk) en daaroverheen wordt gelopen (met 
bouwvakkersschoenen) en dan is het ‘steigerhout’. 

- Sloophout is prima.  
- Gebruik natuurlijke werf > ‘Natuurlijk Kleurrijk’ is een Haagse bedrijf – Valkenboslaan 193. 

AP 
- Kijk naar je zaden, alleen zaden van biologische zaden. Vreeken in Dordrecht heeft ook 

een behoorlijk assortiment.  
- Als je F1-zaden gebruikt, merk het dan aan in je tuin. Want de zaden zijn niet oogstbaar.  
- Snijbiet is de enige die leuk is, die wordt meerkleurig.  
- Vaste planten: Klein Boskoop, werkt samen met Parnassia. Aanbod van Mens & Tuin 

opvragen.  



- Fruitbomen & bessen: Auke KLeefstra, zit in Vlaardingen (Vruchtbomen punt NL). In 
Drenthe: De Vrolijke Noot is Wapserveen (BD-bedrijf). Varik bij Tiel > de zwarte Kers. In 
Limburg: Fleuren in Baarlo.  

- Taco is Bio-gecertificeerd als bedrijf, hij moet ontheffing aanvragen als hij een niet-bio 
plant aankoopt. Maar dat kan wel, want na 2 jaar als ze vrucht gaan dragen zijn de 
bestrijdingsmiddelen er toch wel uit.  

- Zoals de AH is voor de boeren, is de Hornbach voor de kwekers. Koop bij kleine kwekers 
die nog zelf kweken.  

- Van Hosta’s kan je de knoppen eten. Wokken of rauw eten, smaakt een beetje als asperge.  
- Op energiegebied, wees scherp! Ga proberen om zoveel mogelijk lokaal te doen.  
- Ook Fairphone gaat heel ver richting permacultuur.  Taco: ‘Ik heb alleen maar 

smijtfonen’. 
- Probeer zoveel mogelijk te recyclen op de plek zelf.  

o Het beste zijn deze principes beschreven in de boeken van anastasia.  
o Daar zit ons armoedeprobleem ook, wij halen dingen weg en brengen niets terug.  

 


