Permacultuurcentrum Den Haag
activiteiten o.a. op Eetbaar Park
PERMACULTUUR: onze leefomgeving inrichten op de manier van en in samenwerking met de natuur. Permacultuur is een ontwerpmethode waarmee
we veerkrachtige, duurzame, productieve systemen kunnen opzetten, die in
een groot deel van onze behoefte aan voedsel, grondstoffen en energie kunnen voorzien. Maak je (moes)tuin, je buurtproject, je wijk natuurlijker en natuurrijker en krijg zo een gezonde oogst en een gezonde leefomgeving.

AGENDA
2019-2020

Culinaire Wildpluk Wandeling
met Kitty Hinkenkemper, zaterdag 27 juli, 14.00-15.30 uur, € 20,Ben je benieuwd naar wat er hoog zomer aan eetbaars te vinden is in onze omgeving? Doe mee en je
zult je verbazen over de wilde planten die eetbaar, gezond en lekker zijn. Je maakt kennis met wilde
culinaire planten door te voelen, te ruiken en te proeven.

Culinary Wild Edible Plant Walk
zaterdag 10 augustus with Kitty Hinkenkemper, 14.00-15.30 uur, € 20,Join Kitty for a walk through and around Edible Park (Zuiderpark) as we identify and sample some of
the overlooked, nutritious and often delicious species growing there. Did you always wonder how
mugworth looks like, what the benefits of dandelion are or how to reconise ground elder?

Wormencompostbak opzetten
zaterdag 17 augustus 10.00-12.00u. € 15,- / € 10,- workshop met Menno Swaak
Waar keukenresten vaak niet op de composthoop kunnen, gaat een deel prima in de wormencompostbak. Deze wormen werken het klokje rond om onze resten om te zetten naar een prima compost voor
uw kamerplanten, balkonbakken en tuin. Er zijn heel veel verschillende modellen wormencompostbakken mogelijk. Je kunt er zelf een maken van bv stevige emmers, oude metselkuipen, een paar planken...

Rondleidingen Eetbaar Park 1
met uitleg Menno Swaak, zaterdag 17 augustus, 13.30-15.30u.
Met z’n uitbundige natuur, waarin over de 120 eetbare gewassen en ondersteunende planten, is de
tuin een feestje van biodiversiteit. De uitleg bij de rondleiding houdt rekening met zowel de beginnende als de meer ervaren (moes)tuinier, die over wil gaan naar een tuin waarin meer plaats is voor natuur en een natuurlijk evenwicht.

Introductie tot Permacultuur
dinsdag 17 september, 19.30u, lezing/info cursussen en jaartraining door Taco Blom
Permacultuur is een samentrekking van 'Permanent agriculture', wat zoveel betekent als 'duurzame
landbouw'. Het is een ontwerpsysteem dat niet alleen betrekking heeft op landbouw, maar dat men op
alle aspecten van het menselijk leven kan toepassen. Centraal staat het samenwerken met de natuur,
en het gebruiken van de natuur als voorbeeld en inspiratie om duurzame systemen te ontwerpen.
Deze avond is bedoeld als introductie tot Permacultuur en als informatie-avond over de cursussen,
jaaropledingen en workshops die het komnde jaar plaatsvinden.

4-days Permaculture Basic Course (English)
with Ishi Crosby, Saturday September 21, October 19, November 16, December 7
or 21, 10:00 -17:00h € 260,- / € 200,Looking for some permaculture knowledge in the The Hague area? Thinking about starting your own
Permaculture Garden? This four days course gives you a firm introduction into Permaculture Design
Principles and a general feeling for the possibilities that Permaculture has to offer as efficient and natural way of producing our food. This course gives you the skills to design your own Permaculture garden and insight in how to start and maintane it.

Permacultuur jaaropleiding 2019-2020
start 11 oktober, 12 vrijdagen + 1x per maand met Taco Blom
In deze jaarcursus richten we ons in de eerste plaats op voedselproductie, tuin -en landschapsinrichting
en de daarbij aansluitende praktische toepassingen. De PDC (Permaculture Design Course) is een zowel theoretische als praktische opleiding waarin je leert je permacultuur ontwerp te maken en de verwezenlijking hiervan. Deze cursus is heel toegankelijk zowel voor de liefhebber als voor mensen die
hun zaak willen uitbouwen in de permacultuur.
Beginselen van de permacultuur (basis theorie), Basis bodem, compost, pioniersbodem, bosbodem, Basis ontwerp, pioniersplanten, Bosrandtuin, bijen, oogsten, bewaren, en lokale economie zijn onderwerpen die behandeld worden in theorie en praktijk.

Eetbare bloementuin
workshop Taco Blom, € 80,- / € 65,- zondag 27 oktober, 10.00-17.00u.
Talloze bloemen -bekende en minder-bekende- zijn eetbaar, en zelfs lekker en/of gezond. Je kunt ze
verwerken in salades en andere gerechten en je kunt er soms gelei, siroop, frisdrank en ijsjes van maken. Daarnaast kunnen ze veel bijdragen aan een aangenaam verblijf in je tuin door hun vormen, kleuren en geuren. Hoe kom je tot een mooie èn eetbare siertuin met zowel vaste als één- en tweejarige
planten, die het hele jaar door aantrekkelijk is?

Eetbare paddenstoelen en hun rol in voedselbos en permacultuurtuin
Presentatie met Pip Gilmore, € 17,50 woensdag 6 november 20.00u
Informatie over de ontwikkeling van een ecosysteem en voedselplanten daarin,
Informatie over eetbare paddenstoelen in voedselbossen,
Demonstratie boomstam enten met oesterzwam of shii-take.

Permacultuur Vervolg Jaaropleiding
met Taco Blom en Ishi Crosby, 10 zaterdagen 10.00-17.00u.
m.i.v. zaterdag 23 november € 750,Deze jaartraining is een vervolg voor wie al een jaartraining of PDC (Permaultuur Design Course) gevolgd heeft. Dit vervolgtraject richt zich vooral op de toepassingsmogelijkheden van Permacultuur in,
om en voor de stad. Daarbij wordt gekeken naar specifieke situaties in de stad en de vele randinvloeden die kunnen optreden. En ook naar de sociale, economische en productie-aspecten.

Van snoeien naar niet meer snoeien
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 24 november, 10.00-17.00u.
Hoe snoei je zodat je kunt stoppen met snoeien. Het snoeien van onze fruitbomen is niet altijd ideaal.
Een fruitboom is op zijn best als die op een natuurlijke wijze kan groeien. Snoeien volgens de boeken
leidt meestal tot de noodzaak te blijven snoeien. En je bent ook niet altijd blij met de bijwerkingen. Met
snoeien wordt veel verstoord zoals het hormoonhuishouden van je boom? Hoe herstel je dat?

Cursus Zelfvoorzienend off grid
met Niels Gorisse, € 79,- zaterdag 14 december, 10.00-17.00u.
Ga je een tiny house bouwen, wil je driekwart van het jaar gratis douchen, ecologisch verantwoord
(ver)bouwen aan je huis of in een ecodorp, of meer energieneutraal en klimaatbewuster leven? Dan is
deze cursus voor jou. In deze cursus leer je alle basisbegrippen over ecologisch isoleren, zonneboilers,
wateropvang, helofytenfilters, composttoiletten, zonnecollectoren en meer. Er worden duurzame manieren besproken voor basisbehoeften warmte, water, toilet, en meer. Plus je leert het waarom en hoe.

Enten en vermeerderen van fruit- en notengewassen
workshop Taco Blom, € 75,- / € 60,- zondag 26 januari, 10.00-17.00u.
Enten, stekken, afleggen en snoeien. Als je fruit uit je tuin wilt zijn er talloze mogelijkheden. Maar hoe
doe je dat? Fruitgewassen tot productiviteit brengen vraagt kennis, inzicht en ervaring. De juiste rassen, de juiste onderstam, de juiste plaatsing, het juiste onderhoud en verzorging! Snoeien, leifruit, enten enz Theorie en praktijk: je maakt je eigen ent om mee te nemen.

Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen
cursus met Taco Blom, 4x zaterdag 10.00-17.00u. m.i.v. 1 februari, € 260,- / € 200,Een groot voordeel van tuinen waarin net als in de natuur vooral vaste planten groeien is dat ze op termijn veel minder onderhoud vragen dan tuinen gedomineerd door eenjarigen. Voedsel produceren en
biodiversiteit kunnen goed samengaan. In de natuur vind je de meeste biodiversiteit in bosranden en
aan oevers. Zo’n bosrand kun je oprekken tot een hele tuin: een stadstuin, een tuinderij of een groter
voedselbos met hogere en lagere planten.

Watermanagement
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 9 februari, 10.00-17.00u.
Water is essentieel in je tuin. Goed watermanagement helpt je door natte en droge periodes. Zeker nu
we de laatste jaren steeds meer extreme situaties meemaken is dat belangrijk. Hoe gaan we om met het
water in en om ons huis, zodat we zoveel mogelijk ervan in ons systeem kunnen houden? Naast de bergings- en bufferingsmogelijkheden kijken we naar (ook kleine) filteringssystemen, swales, vijvers en opslag in de bodem.

Bijzondere Fruitsoorten - workshop met Taco Blom
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 22 maart, 10.00-17.00u.
Als het gaat om het kweken van fruit in de stad, dus ook op kleinere schaal, is er vaak veel meer mogelijk
dan we meestal denken. Er zijn best wel veel echt bijzondere fruitsoorten, die het prima kunnen doen in
onze stadstuintjes en -parken. En dan gaat het om fruit dat lekker en/of gezond is, een bijdrage levert
aan de biodiversiteit, esthetisch waarden heeft voor je tuin en dus je leefomgeving.

Eetbaar Hout: paddenstoelen uit eigen tuin
workshop met Pip Gilmore, € 47,50 zondag 29 maart 13.00-15.30u.
Achtergrondinformatie, eetbare paddenstoelen, eetbaar hout
Boomstam enten met deuvelbroed
Deelnemers kunnen de stam meenemen naar huis
Shii-take soep of kleine paddenstoelproeverij
Tevens verkoop van entstof, eetbaar hout en overige Groene Takken producten.

Het nut van de luis en de distel
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 26 april, 10.00-17.00u.
Plantengemeenschappen in relatie tot de bodem. Plagen en ziektes -signalen die door planten worden afgegeven- vertellen ons veel over hoe en waarom onze tuin, het deel met de vaste planten, uit balans is.
In deze workshop gaan we diep in op de conditie van de bodem, de planten, de plantenfamilies in de gemeenschappen in je tuin in relatie tot de bodem.

Landschap Lezen
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 29 mei, 10.00-17.00u.
Het landschap kunnen lezen is een belangrijke basis voor een goed ontwerp voor een permacultuurtuin.
Aan de orde komt onder andere het natuurlijke landschap; welke planten horen of staan hier. Wat is
hun functie in het geheel en waarom staan zij daar. Wat vertellen de planten over de bodem en over de
invloeden erop vanuit de omgeving. En wat leren ze ons over het verleden van dat stuk grond en hoe het
gebruikt is geweest en waar het naar toe wil.

Locatie:
Eetbaar Park (Zuiderpark)
Organisatie:
Permacultuurcentrum Den Haag
s.v.p. tevoren online aanmelden
www.permacultuur.nu

