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Quotes Taco 

- ‘Als je grond gaat kopen om er een permacultuur-project te starten, koop dan een 
mishandeld maaiveld op – dan is de winst veel groter!’’ 

- ‘Al die kleine bacteriën, we weten niet wat ze doen, maar ze zijn wel erg belangrijk.’ 
- ‘Eigenlijk moeten de bloemen die je bij de bloemist koopt na gebruik bij het chemisch afval. 

Zitten vol met bestrijdingsmiddelen.’ 
- ‘Als je je snijbloemen na gebruik in de wormenbak stopt, zijn je wormen dood. Zitten vol met 

bestrijdingsmiddelen. Verschrikkelijk mooi.’ 
 
Praktische tips (ook: planten) 

- Bosatlas van de vervuiling. Zie ook Initiatief Bewust Bodemgebruik voor het ‘bodem-
expertveld’.  

- Het beste om zaden op te kweken is bladcompost gemengd met zand.  
- Surinaamse spinazie bestellen voor in fde serre bij Vreeken 
- Honingbessen worden ruim een meter hoog en mogen in de schaduw staan, mogen bijna 

tegen de stam van je loofbomen aan staan. Wel meerdere kopen, mannelijk en vrouwelijk.  
- Zeekool op arme zandgrond neerzetten, heeft behoefte aan zoute wind. Zeemelde is er ook 

lekker bij! (Peter Bouwhuis van www.denieuwetuinen.be heeft er zaden van) 
- PCC van Hasselt in Brabant heeft mooie struiken & heggen: meidoorn, sleedoorn, hondsroos, 

kruisbes.  
- We kunnen in deze streek geen cranberry kweken, wel een enorm mooie duindoorn – heeft 

evenveel anti-oxidanten als de blauwe bes (die heeft alleen meer reclame gekregen). 
Duindoorn moet in de zon, als een van de weinig bessen.  

- De Vrolijke Noot in Wapserveen daar hoeven wij niets te halen, blauwe bessen kunnen hier 
toch niet. Behalve bomen.  

- Appelbes/Aronia-bes kan ook goed bij ons. Viking/Fictor is een goede voor deze tuin. Kan ook 
via Auke. Kan goed in de halfschaduw, en kan goed onder je fruitbomen staan. Hij komt na je 
rode bessen.  

- Japanse wijnbes groeit als onkruid, maar kan je erg veel geld voor vragen. Het zijn van origine 
struiken, maar je moet ze als klimplant behandelen. Half schaduw/schaduw, doet het 
eigenlijk overal wel.  

- Vergeet ook de hop-planten niet! Hopscheuten zijn erg lekker om te eten. Zijn scheuten die 
net uit de grond komen, dan snij je ze af. Zeker in het voorjaar erg lekker. Als je niet wilt dat 
ze uitbreiden, graaf je een gleuf met compost erin, dan blijven ze daar.  

- Film: mother Earth > plaatselijke bevolking was helemaal afhankelijk van de grote 
landbouwgewassen, toen hebben de lokale vrouwen de koppen bij elkaar gestoken en zijn 
weer traditionele gewassen gaan verbouwen.  

- Granaatappel doet het goed hier aan de kust. Beter persen dan pielen met al die kleine 
pitjes.  

 
Bespreken eigen projecten 

- Gras neemt het alleen over als je eenjarigen en tweejarigen aan het verbouwen bent. Als je 
vaste planten hebt staan, zijn die sterker dan het gras. 

 
 
 

http://www.denieuwetuinen.be/


Bodem 
Bodem is eigenlijk het belangrijkste thema in de permacultuur. En, we weten er eigenlijk maar bar 
weinig van. De afgelopen 100 jaar is de bodem steeds verder gedegradeerd. 
 
Focus in de permacultuur: 

- De gronden met respect gaan behandelen & er zo min mogelijk verstoring in te krijgen. Daar 
komt de ‘perma’ in permacultuur ook vandaan > permanente bodem. 

- Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken.  
- Zorg dat je het bodemleven terugkrijgt, zonder bodemleven heb je niets. Bacterien ruimen 

de chemicaliën wel op. Je kan het eventueel versnellen door bacterie-preparaten te maken.  
- Je kan de oorspronkelijke biodiversiteit verrassend snel terugbrengen. Zo werk je ook aan 

natuur- en cultuurbescherming. 
- Zo min mogelijk vreemde materialen toevoegen. Pas op met nieuwe grond. Wil je een 

heuvel? Maak dan een vijver en gebruik die aarde. Je weet niet wat je binnen haalt. En je 
bent veel aan het verstoren, veel gevolgen voor je waterhuishouding. En verdere mogelijke 
problemen: stimuleren van zevenblad. 

- Als we doorgaan zoals we nu in de landbouw bezig zijn, wordt bodem steeds meer een 
substraat ipv een levend organisme.  

- Organische stofgehalte in de bodem verhogen. Kan ook oplossing zijn voor het 
klimaatprobleem (koolstofopslag).  

- Bodemstructuur: Zanddeeltjes zijn ongeveer allemaal even groot en gaan op elkaar liggen & 
laten geen water door. Als je er ook organische stof tussen hebt zitten, wordt de structuur 
beter en kan het water makkelijker weg. Kalk houdt de grond open, in Zeeland en Drenthe 
wordt dat op de bodem gegooid.  

- ‘Kalk strooien geeft rijke boeren en arme kinderen.’ Eerst breekt de kalk de organische stof af 
in mineralen waardoor je in het begin een grotere opbrengst hebt, maar later veel minder. 

- Veel drijfmest > bodem wordt wat zuur. Drijfmest injecteren, gieren is minder slecht. Al je 
wormen gaan dood van het injecteren. Veel uitspoeling in die gebieden omdat ze niet meer 
vastgehouden worden door bacteriën. We zijn ooit gaan injecteren omdat het beter zou zijn 
voor het milieu door de lagere amoniakuitstoot. 

o Boer in het Groene Hart heeft geweigerd om te injecteren en heeft recentelijk 
kunnen aantonen dat zijn bodem veel minder ingedikt is. Via Bessie (check).  

- Doordat we slecht met de grond omgaan, spoelt er steeds meer uit, waardoor we steeds 
meer water vervuilen.  

- Ook door winderosie raken we veel goede grond kwijt. Woestijnvorming? Door enorme 
verarming van je grond? 

 
Grond is ontstaan doordat rotsen zijn verweerd: 

- Gronden die zijn ontstaan door water > leemgronden 
- Gronden die door water zijn ontstaan > kleigronden 
- Het zand is ontstaan door rollen, glijen, het zijn grovere delen 

 
Zie reader voor grondsoorten & driehoek klei/zand/leem 

- Gronden met zandige leem of lichte kleigrond kan je muren van maken zoals die van Eetbaar 
Park; 

o Ieder gebied kan z’n eigen muren maken, je hoeft het niet in te voeren. Tis alleen 
even zoeken.  

- Kleiige leem of zware klei wordt gebruikt om vijvers dicht te maken; 
 
Zandgrond: 

- Door wind afgezet (Brabant) 
- Door ijs afgezet (tot laatste ijsgrens in de ijstijd) 



Volstrekt verschillende structuur.  
- Om voor te zaaien gebruik je metselzand = grof zand. Als je geen bladaarde hebt, gebruik je 

metselzand met compost. Zonder cement kopen > ongemengd! 
- Geen straatzand kopen, die korrels zijn te klein en laat geen water door. 

 
Veengronden 

- Zijn meestal gronden die afgegraven zijn.  
- Met de ontvening hebben ze het bovenste laagje eraf geschraapt, veenblokken eruit 

gesneden en de laag weer op het zand gegooid. = Dalgrond. 
 

Compost 
Soorten compost: 

- Het snelst is warme compostering, dat gebeurt in ‘fabrieken’. Er gaat veel warmte verloren. 
Er gaan veel micro-organismen verloren & het duurt lang voordat het terug is. 
(=Groencompost & GFT wordt op deze manier verwerkt). Het zijn grote hopen die boven de 
70 graden komen. Ze zeggen dat het onkruidvrij is, de 10% die niet dood gaat….. Minder 
ziekmakende schimmels zouden er ook in zitten. Dit is de compost die iedereen die 
biologisch teelt gebruikt.  

- Het verschil tussen bruin en groen materiaal is dat in bruin zit veel koolstof en in groen zit 
veel stikstof. Groen is alles dat nog geen zaad gevormd heeft of meer dan een jaar oud is. Dat 
is ook het verschil tussen stro en hooi, hooi heeft nog niet gebloeid.  

- Koude compost <nazoeken> 
- Hoop organisch materiaal <nazoeken> 
- Wormenbak: aarde, handje wormen, organisch materiaal. Aarde is echt nodig want wormen 

hebben grond nodig.  
o Er mag ook fluitekruid/groen materiaal in de wormenbak; 
o Menselijke mest mag er ook in. (dan wellicht de wormenmest nog eens door de 

composthoop doen) 
o De plastic bakken moeten weekmakers bevatten, anders vreten de bacteriën de 

bakken op.  
o Wormenthee kan je het beste gebruiken (verdund, 1 op 10) als bladbemesting.  
o Je kan eventueel nog meer bakken erop zetten, afhankelijk van hoeveel afval je hebt.  
o Wormen verkopen voor 4 euro voor 20?  
o Als het te warm is in de wormenbak kruipen ze naar de buitenkant. ’s Winters gaan 

ze in de binnenkant zitten.  
- Bokashi 

o Bokashi en wormenbak kan heel goed samen. Bokashi fermenteert je afval. Voordeel 
is dat als je je bokashi-emmer in de wormenbak gooit, dat je wormenbak dan veel 
sneller gaat.  

o Bokashi maak je zelf > tarwe-zemelen (of andere zemelen). Brandnetel + 
smeerwortel + duizendblad evt + heermoes evt in een emmer met water. 5 dagen 
laten staan. Na vijf dagen haal je de prut eruit, je houdt water over met het aftreksel 
met heel veel schimmels en micro-organismen. Daar doe je de zemelen bij, zoveel 
totdat je een droge massa krijgt.  

 Zemelen haal je bij een molenaar of in een winkel waar ze paardenvoer 
verkopen.  

 Als microorganismen en schimmels in een onleefbare situatie zitten, gaan ze 
in sporen over. Ze worden weer actief als de situatie verandert.  

o In een gft-container laagjes > groen + zemelen + groen + zemelen, etc.  
 Regelmatig aftappen,is heel zuur (ph van 3/4). Verdunnen en bij je planten.  
 Heel goed aanstampen, anders blijft er teveel lucht in zitten.  

o Als je bak helemaal vol is, dan nog 10 dagen laten staan. Dan is het gefermenteerd. 



o Je kan het in een dun laagje over de tuin uitspreiden, dun laagje, dan heel snel veel 
wormen. Maar ziet er niet uit. 

o Liever op de composthoop. Mengen met bruin materiaal, om er meer lucht in te 
houden. Met dit materiaal gaat je composthoop veel sneller.  

o Het voordeel hiervan is, dat je het thuis kan verzamelen en daarna naar je 
composthoop brengen. En dit is het enige systeem waar je wel gekookt eten op kan 
gooien.  

o Bokashi doe je alleen als je tuin ver weg van je tuin is. Taco geeft de voorkeur aan de 
wormenbak, die gaat alleen vaak stinken omdat er te weinig materiaal in zit. Zaagsel 
werkt veel beter dan karton, liefst het fijne zaagsel.  

 In de wormenbak kan beter geen gekookt spul.  
 Kippen kunnen wel gekookt voedsel hebben. 

 Botjes van kip moet je eigenlijk wel gebruiken als mens, het 
collageen daarin is erg goed voor je kraakbeen > kippesoep.  

 In bokashi kunnen ook botjes enzo. 
 
 Water 
Als je een beetje goed weet hoe de grond in elkaar steekt, ga je nadenken over hoe je het aan gaat 
leggen zodat de tuin amper meer water nodig heeft.  

- Voor 1950 werd er nergens beregend, nu is het op allerlei plekken nodig. 
- Kijk goed naar de inheemse soorten, die kunnen veel zonder water. 
- In dit gebied kunnen we juist meer kweken dan toen, omdat we het hier droger gemaakt 

hebben.  
- Wat we nu hier moeten doen, is gaan zorgen dat we het water op het land vasthouden. De 

laatste jaren veel last van droge periodes: vijver. Leg je vijver altijd op de hoogste plek aan. 
Leg er wat kleiige leem tegen aan, dan is het halfdoorlatend. Als je het op de hoogste plek 
legt, zakt het je hele terrein in.  

- Als je een vijver aanlegt, is het slim om het (als je geen leem hebt) folie op de bodem van de 
vijver en dan tot halverwege de diepte zodat het water dat daarboven komt je tuin in kan 
trekken. Gaat via de capillaire werking, ook als je tuin helemaal plat is.  

- Gebruik een regenpijp vanaf het dak en leid het je vijver in.  
 

 
 


