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Praktische zaken 

- Als je nog gereedschap moet kopen, neem dan altijd koper gereedschap. Het glijdt door de 
grond, mensen die niet veel kracht hebben kunnen daar zeker mee werken. Kijk bv op 
www.koperesporen.nl of via contact van Taco in Vlaanderen.  

 
Quotes Taco 

- ‘Wij krijgen nog eens een situatie dat de huidige overbemeste landbouwgronden een 
natuurstatus krijgen, daar groeien planten die nergens anders voorkomen. Omdat we de 
graad van bemesting niet kunnen volhouden, zullen die planten langzaam uitsterven hier.’ 

- ‘Als je gaat beginnen met een permacultuurtuin, begin dan eerst met het sociaal 
geaccepteerd krijgen van je zone 5. Andere zaken, bijvoorbeeld bemestingsvormen, kan je 
beter uitstellen.’ 

 
 
Principe 7: Intensief systeem (op klein stuk land planten stapelen, en in de tijd stapelen) 

- Lagen: Hoge bomen, middelhoge bomen, struiken, kruidlaag, kruiplaag, wortellaag, 
klimlaag 

o Zo hoort het in de permacultuur, in tropische gebieden. 
o In onze systemen heb je “14 lagen” > de lagen in vaste planten + een groot deel 

van de planten in één- of meerjarige planten. 
o Bijna al ons eten dat we telen komt uit de kruidlaag, één en tweejarige planten. 

- Gewoon groenten telen kan iedereen wel, heb je zo geleerd. 
- De grote uitdaging is het opzetten van een systeem met vaste planten.  
- Met alleen vaste planten kom je wel om van de honger 
- Pablo Titonell is professor in Wageningen die met permacultuur voor de landbouw bezig is, 

komt bij Taco kijken nu.  
- Belangrijk: neem niet klakkeloos dingen over uit andere klimaten, bv: 

o Houd rekening met: Stilstaande lucht geeft nachtvorst….  
o Zonnecirkel werkt niets in ons klimaat. 
o Kruidencirkel houdt helemaal geen warmte vast – als de grond nat is, blijven de 

stenen misschien 3 minuten warm als de zon weg is. Dit komt uit andere klimaten 
waar het droog is en waar echte rotsen zijn. Het is vooral een goede 
ruimtebesparende maatregel in kleine tuinen. Op een groot terrein moet je er niet 
aan beginnen.  

 
Principe 8: Het versnellen van opvolging en evolutie 

- Duurt in de natuur enorm lang. 
- Permacultuur gaat in Nederland niet verder dan de pioniersfase. Fruitbomen zijn een 

pionierssoort, in Nederland krijg je altijd eiken- en beuken. De walnoot is de enige niet 
pioniersboom, zelfs de tamme kastanje is dat wel. 

- In dit klimaat zijn wilg, els en berk de eerste pioniersbomen.  
- Een appel is een gecultiveerde soort, in het land waar hij vandaan komt leeft hij maximaal 

150 jaar. Het gaat ook om levensduur, een berk leeft maar 150 jaar. Je ziet het vaak ook 
aan het blad, eerst halen berk en els de stikstof uit de lucht, bladeren vallen op de grond, 
verteren, stikstof ligt dan bovenop en dan kunnen planten groeien, blad van linde en 
populier is stikstof, etc. 

o Zie boeken ‘Atlas van Plantengemeenschappen in Nederland’ van de KNNV. 
o En: Ecologische Flora 

-  Brandnetel doet niet meer dan stikstof opnemen in zijn blad, zodat het niet kan 
uitspoelen naar de onderlaag. Braam gaat daar tegelijkertijd groeien en slaat het op in z’n 
hout en eigenlijk moet er dan een eik opkomen die het nog langer opslaat.  



o Natuur is dus volledig bezig met het niet laten uitspoelen van stikstof in het 
grondwater, dan ben je het kwijt. Daarom is de landbouw met z’n hoge kunstmatige 
stikstofconcentraties ook zo slecht. 

o Bramen, die eerder geholpen zijn door de brandnetel, helpen vervolgens bomen of 
grote planten te laten groeien – houden mensen en dieren met hun doornen weg. 

o In de sloot zie je veel bramen, brandnetels, harig wilgenroosjedie stikstof opnemen 
om te zorgen dat het niet uitspoelt, en dat wordt door alle boeren weggemaaid en 
klein gemaakt. Ze laten het liggen en dan spoelt het alsnog uit. Dit gebeurt omdat 
waterlopen open moeten blijven en om esthetische redenen.  

 
Principe 9: Diversiteit in gilden 
Er zijn geen boeken over geschreven nog. Het is een nieuw onderwerp en wordt ook als 
ingewikkeld gezien. Komen in de 3e les uitgebreid terug. 
 
Principe 10: Effect van randen en overgangen 
Als je met diversiteit werkt, werk je met randen. De bosrand heeft de meeste diversiteit. De natuur 
kent eigenlijk geen rechte randen, die maken wij.  
 
Opdracht: Herken de principes in de Zuiderparktuin 

- Huis moet staan op de plek dat je nog zoveel mogelijk kan met de grond, dat er nog zoveel 
mogelijk zon is. 

- Meidoorn: speciale techniek om meidoorn te vlechten > worden echte afrasteringen, eens 
rondvragen of Maasheggen ook meidoorn is. > workshop 

- Zone 2 is vergezocht in deze tuin. Alles is eigenlijk zone 1. Daar is het niet groot genoeg 
voor.  

- Het stuk achter de 2e meidoorn langs het pad is ook een soort van zone 5, daarom is die 
duindoorn daar ook geplaatst.  

- Als er heel erg veel heermoes staat, moet je eerst een bodemmonster nemen – 
waarschijnlijk heb je dan namelijk bodemvervuiling. Heermoes groeit op cadmium, zit ook 
wel natuurlijk in de grond. Als er een fosfaat-defect zit in je grond, als dat niet meer 
oplost, heb je ook heermoes.  

- Hier is geprobeerd om alles in 1x aan te planten. 
- In de hoek rechts achter is het stuk het beste ontwikkeld, daar komt het e.e.a. uit de 

pioniersfase. In de rest van de tuin hebben jullie geprobeerd om alles in de pioniersfase te 
houden. 

- De cirkel is niet de beste vorm. Als je educatief werkt en hij is helemaal uitgewerkt zoals 
het hoort, dan kan je de gildes het beste uitleggen.  

- De binnencirkel is zo groot als de kroon van de boom wordt, dus niet de hele cirkel. De 
‘buitenbedden’ zijn voor je pioniersplanten – je groentebedden.  

- Je hebt in de binnenring een andere stikstofhuishouding dan in de buitenring.  
- Eigenlijk hebben we het stuk pioniersplanten overgeslagen, we zijn gelijk bomen gaan 

planten. Dit is heel bewust soorten op de juiste plek zetten.  
- Met een beetje vertaling, voldoet de McDonalds aan alle principes. De tien principes 

leiden namelijk tot veerkracht – veel commerciële systemen voldoen aan de principes. 
Het enige waar ze niet aan voldoen is de ethiek. Die komt eerst.  

- Als iets niet aan de ethiek voldoet, is het geen permacultuur.  
- Gildes: combinaties van planten die bij elkaar horen > hier veelal: appelboom en een bes. 

Knoflook en daslook mogen er wel bij. Appel, aarbei, framboos, braam > is allemaal 
rozenfamilie.  

- Gildes zijn in elke streek anders, heeft ook heel erg met je grond te maken.  
- Effect van randen en overgangen: water > land. Taco: je merkt weinig effect van de 

kronkel, wel van hoogte-overgangen.  
- De functie van de paden in deze tuin is om de mensen erop te houden. Verder hebben ze 

niet zoveel nut. In je eigen tuin hoef je geen verhoogde bedden. Door een verhoogd bed 
met een pad ertussen gaan ook de connecties tussen bedden verloren.  

- Hugelbed: wordt beter als het bed langer is, er moeten veel bomen onder die vocht gaan 
vasthouden.  

 



Planten in de heemtuin 
- Wijnruit – werkt tegen insekten 
- Lupine – bindt heel veel stikstof & trekt insekten aan 
- Maggieplant / Lavas  -vaste plant, maar 1 per tuin nodig. Trekt in de bloei insekten aan. 
- Venkel – groeit makkelijk, goed voor insekten 
- Zwartmoeskervel – vaste plant, lekker in de soep, zanderige grond, 2e jaar in bloei 
- Japanse wijnbes – familie van de braam, schaduwplant die je af kunt leggen 
- Gele kornoelje – kan je de bessen van eten, alle kornoeljes kunnen volledig in de schaduw 
- Daglelies – kan je de bloemen van eten 
- Maartse viooltjes – zoetig in salades 
- Kleefkruid – kan je eten in het voorjaar, dat reinigt je lymfestelsel 
- Kiwi – kan je in een boom laten groeien, zijn niet alle bomen blij mee. Hij is heel sterk. 

Siberische kiwi is het makkelijkst & zelfbestuivend. 
- Maretak – wordt veel mee gedaan momenteel in behandeling van kanker 
- Klokjesfamilie – kan je allemaal eten in salades, gelijk opeten. 
- Weegbree – smalle in het voorjaar matig te eten 
- Hop – lekker scheuten van de wilde hop, veel sporenelementen – kort roerbakken. 
- Zuring – Spinaziezuring is echt lekker in het voorjaar, als het jong is. 
- Japanse duizendknoop – erg lekker, koken als rabarber, veel opbrengst. Maakt fosfaten in 

de grond, woekert als een idioot. Wordt kalk bij gedaan om het gezonder temaken.  
- Ganzevoet – is geen familie meer, want allemaal Amarantfamilie. Vaste plant, als spinazie 

te eten, komt moeilijk op. 
- Berkensap – kan je alleen maar aftappen als de maand afnemend is. Nu doen totdat het 

nieuwe maan wordt. 
- Zuurbes – rode struik, eetbaar. 
- Daslook – beschermde plant, is een schaduwplant die welig groeit op bepaalde plekken. 
- Wolfsmelk – super giftig. 
- Vlier – de Amerikaanse vlier bloeit het hele jaar, regelmatig afzagen – past goed onder 

bomen. 
- Winterkamperfoelie – geeft blauwe bessen 
- Honingbes – doet het goed op iedere grond. Langwerpige bes. Te stekken, niet 

zelfbestuivend dus mannetje en vrouwtje nodig. 
  


