
In dit bijschrift heb ik een aantal quotes uit de cursus geplakt die voor mij de 
inspiratie zijn om hiermee aan de slag te willen :  

 

Permacultuur heeft als doel: 

Het voorzien in menselijke behoeften terwijl we de gezondheid van 

ecosystemen verbeteren. 

Stichting Permacultuur Onderwijs heeft als doel: 

Een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de transitie naar een volhoudbare 

(=duurzame) samenleving, in het bijzonder door het promoten van en lesgeven over 

permacultuur. Professionaliseren van permacultuur in het Nederlandse taalgebied. 

………………………………………………….. 

Permacultuur is een ontwerpsysteem voor volhoudbare menselijke leefomgevingen.  

………………………………….. 

Het doel van permacultuur is een samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, gericht op een 

lange termijn overleving van beide. Met permacultuur ontwerp je een functioneel systeem om de mens heen 

met de sterkte en veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Permacultuur is ontwerpen met de natuur. Wat is 

permacultuur? Permacultuur is een bundeling kennis om een functioneel ecosysteem om mensen heen te 

ontwerpen. Permacultuur beschouwt de mens hierbij als onderdeel van het ecosysteem en niet als iets wat 

ernaast of erboven staat. Deze ontwerpen kunnen gericht zijn op voedselvoorziening, waterzuivering, 

bosbrandwering etc. Een permacultuursysteem kan zich ook op meerdere functies tegelijk richten. De mens 

dient een keuze te maken wat het ecosysteem dat hij of zij wil ontwerpen voor functie dient te hebben. Aan de 

hand van dat doel kan begonnen worden met het ontwerpen van een goed systeem. 

…………………………………….. 

Repareer de planeet door wat je eet! 

Een boek met oplossingen! Het betekent een radicale breuk met de praktijk van zaaien en oogsten, en dus met 

zowel de gangbare chemische als de gangbare ecologische landbouw. Het alternatief, bouwen aan 

vruchtdragende ecosystemen, biedt ons een duurzame en zekere toekomst. Uitgever Jan van Arkel: We hebben 

nog nooit zo’n hoopgevend boek gepresenteerd als dit.¨ 

………………………………………… 



DE 7 LAGEN VAN EEN EETBARE BOSTUIN 

Eetbare bostuinen, ook wel bekend als voedselbossen, zijn een populair onderdeel van permacultuur. Door 

verschillende ontwerpprincipes van de permacultuur te gebruiken is het voor iedereen mogelijk om een bos te 

ontwerpen vol met eetbare en andere nuttige planten. 

 

Denk aan verschillende lagen noten- en fruitbomen zoals tamme kastanjes, walnoten, hartnoten en appel-, peer– 

en kersenbomen. Hieronder kunnen weer noten- en fruitstruiken staan zoals hazel– 

en lambertsnoten, frambozen, bosbessen, rode en zwarte bessen etc. Daarbij kunnen er eetbare klimmers in de 

bomen groeien, denk aan Japanse wijnbes, braam, boysenbes of zelfs een Siberische kiwi. Daaronder  of in open 

plekken in het bos kunnen groentes, bloemen en kruiden groeien als kruizemunt, daslook etc. En laten we niet de 

knolgewassen vergeten als aardperen en yacon. En als laatste zijn er nog de bodemkruipers zoals aardbeien en 

vele leden uit de pompoen familie (Cucurbitaceae) die over de bodem kunnen kruipen. 

http://www.permacultuurnederland.org/wp
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=tamme%20kastanje&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=23&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=tamme%20kastanje&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=23&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=walnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=17&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=walnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=17&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=hartnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=79&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=hartnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=79&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=appel&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=36&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=appel&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=36&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=peer&laag=&functieSER=Z24=&page=1&pid=37&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=peer&laag=&functieSER=Z24=&page=1&pid=37&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=kers&laag=&functieSER=Z24=&page=3&pid=38&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=kers&laag=&functieSER=Z24=&page=3&pid=38&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=hazelnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=20&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=hazelnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=20&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=lambertsnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=32&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=lambertsnoot&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=32&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=framboos&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=19&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=framboos&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=19&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=bosbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=51&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=bosbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=51&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=rode%20bes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=33&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=rode%20bes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=33&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=zwarte%20bes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=54&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=zwarte%20bes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=54&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=wijnbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=27&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=wijnbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=27&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=braam&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=22&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=braam&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=22&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=boysenbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=287&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=boysenbes&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=287&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=siberische%20kiwi&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=350&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=siberische%20kiwi&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=350&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=munt&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=200&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=munt&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=200&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=daslook&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=143&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=daslook&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=143&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=aardpeer&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=95&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=aardpeer&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=95&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=yacon&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=136&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=yacon&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=136&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=aarbei&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=72&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=aarbei&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=72&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=Cucurbitaceae&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=73&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?zoek=Cucurbitaceae&laag=&functieSER=Z24=&page=0&pid=73&sort=naz
http://www.permacultuurnederland.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/09-the-seven-layers-of-a-forest-garden.gif


 

Het grote voordeel van een eetbare bostuin is dat alle ecologische niches gevuld worden. Hierdoor wordt de zon 

en de bodem optimaal gebruikt door de verschillende lagen nuttige planten en is onkruid een veel kleiner 

probleem. Door verschillende lagen voedsel onder elkaar te groeien zoals in dit systeem wordt ook de opbrengst   

permacultuur ontwerpprincipes toe te passen kun je een eetbaar bos maken met de veerkracht van een natuurlijk 

ecosysteem. Dit heeft voordeel voor de mensen en voor de natuur. 

(Voor meer details, download gratis het Nederlandstalige:“Basishandboek Aanleg en Beheer van 

Voedselbossen”, door Anastasia Limareva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilma , 16 maart 2016  
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https://drive.google.com/file/d/0BznRIYxR0GnLNllsVDJGdm9GcEE/view
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http://www.permacultuurnederland.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/Forest_Garden_TCP.jpg

