
Permacultuurcentrum Den Haag
activiteiten o.a. op Eetbaar Park
PERMACULTUUR: onze leef om ge ving in rich ten op de ma nier van en in sa -

men wer king met de na tuur. Per ma cul tuur is een ont werp met ho de waar mee

we veer kracht i ge, duur za me, pro duc tie ve sys te men kun nen op zet ten, die in

een groot deel van onze be hoef te aan voed sel, grond stof fen en ener gie kun -

nen voor zien. Maak je (moes)tuin, je buurt pro ject, je wijk na tuur lij ker en na -

tuur rij ker en krijg zo een ge zon de oogst en een ge zon de leef om ge ving.

Cu li nai re Wild pluk Wan de ling
met Kitty Hinkenkemper, zaterdag 27 juli, 14.00-15.30 uur, € 20,-
Ben je be nieuwd naar wat er hoog zo mer aan eet baars te vin den is in onze om ge ving? Doe mee en je
zult je ver ba zen over de wil de plan ten die eet baar, ge zond en lek ker zijn. Je maakt ken nis met wil de
cu li nai re plan ten door te voe len, te rui ken en te proe ven.

Culinary Wild Edible Plant Walk
zaterdag 10 augustus with Kitty Hinkenkemper, 14.00-15.30 uur, € 20,-
Join Kit ty for a walk through and around Edi ble Park (Zui der park) as we iden ti fy and sam ple some of
the over look ed, nu tri ti ous and of ten de li ci ous spe cies growing the re. 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 keu ken res ten vaak niet op de com post hoop kun nen, gaat een deel pri ma in de wor men com post -
bak. Deze wor men wer ken het klok je rond om onze res ten om te zet ten naar een pri ma com post voor
uw ka mer plan ten, bal kon bak ken en tuin. Er zijn heel veel ver schil len de mo del len wor men com post bak -
ken mo ge lijk. Je kunt er zelf een ma ken van bv ste vi ge em mers, oude met sel kui pen, een paar plank en...

Rondleidingen Eetbaar Park 1
met uitleg Menno Swaak, zaterdag 17 augustus, 13.30-15.30u.
Met z’n uit bun di ge na tuur, waar in over de 120 eet ba re ge was sen en on der steu nen de plan ten, is de
tuin een feest je van bi o di ver si teit. De uit leg bij de rond lei ding houdt re ke ning met zo wel de be gin nen -
de als de meer er va ren (moes)tui nier, die over wil gaan naar een tuin waar in meer plaats is voor na -
tuur en een na tuur lijk even wicht.

Introductie tot Permacultuur
dinsdag 17 september, 19.30u, lezing/info cursussen en jaartraining door Taco Blom
Per ma cul tuur is een sa men trek king van 'Per ma nent ag ri cul tu re', wat zo veel be te kent als 'duur za me
land bouw'. Het is een ont werp sys teem dat niet al leen be trek king heeft op land bouw, maar dat men op
alle as pec ten van het men se lijk le ven kan toe pas sen. Cen traal staat het sa men wer ken met de na tuur,
en het ge brui ken van de na tuur als voor beeld en in spi ra tie om duur za me sys te men te ont wer pen.
Deze avond is be doeld als in tro duc tie tot Per ma cul tuur en als in for ma tie-avond over de cur sus sen,
jaar opleding en en works hops die het komnde jaar plaats vin den.

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,-
Look ing for some per ma cul tu re know led ge in the The Ha gue area? Think ing about star ting your own
Per ma cul tu re Gar den?  This four days cour se gi ves you a firm in tro duc ti on into Per ma cul tu re De sign
Prin ci ples and a ge ne ral fee ling for the pos si bi li ties that Per ma cul tu re has to of fer as ef fi cient and na tu -
ral way of pro du cing our food. This cour se gi ves you the skills to de sign your own Per ma cul tu re gar -
den and in sight in how to start and main ta ne it.

AGENDA
2019-2020



Permacultuur jaaropleiding 2019-2020
start 11 oktober,  12 vrijda gen + 1x per maand met Taco Blom
In deze jaar cur sus rich ten we ons in de eer ste plaats op voed sel pro duc tie, tuin -en land schaps in rich ting 
en de daar bij aan slui ten de prak ti sche toe pas sing en. De PDC (Per ma cul tu re De sign Cour se) is een zo -
wel the o re ti sche als prak ti sche oplei ding waar in je leert je per ma cul tuur ont werp te ma ken en de ver -
we zen lij king hier van. Deze cur sus is heel toe gank elijk zo wel voor de lief heb ber als voor men sen die
hun zaak wil len uit bou wen in de per ma cul tuur. 
Be gin se len van de per ma cul tuur (ba sis the o rie), Ba sis bo dem, com post, pi o niers bo dem, bos bo dem, Ba -
sis ont werp, pi o niers plan ten, Bos rand tuin, bij en, oog sten, be wa ren, en lo ka le eco no mie zijn on der wer -
pen die be han deld wor den in theorie en praktijk. 

Eetbare bloementuin 
workshop Taco Blom, € 80,- / € 65,- zondag 27 oktober, 10.00-17.00u.
Tal lo ze bloe men -be ken de en min der-be ken de- zijn eet baar,  en zelfs lek ker en/of ge zond. Je kunt ze
ver wer ken in sa la des en an de re ge rech ten en je kunt er soms ge lei, si roop, fris drank en ijs jes van ma -
ken. Daar naast kun nen ze veel bij dra gen aan een aang enaam ver blijf in je tuin door hun vor men, kleu -
ren en geu ren. Hoe kom je tot een mooie èn eet ba re sier tuin met zo wel vas te als één- en twee ja ri ge
plan ten, die het hele jaar door aan trek ke lijk is?

Eetbare paddenstoelen en hun rol in voedselbos en permacultuurtuin
Presentatie met Pip Gilmore, € 17,50 woensdag 6 november 20.00u 
Infor ma tie over de ont wik ke ling van een eco sys teem en voed sel plan ten daar in, 
Infor ma tie over eet ba re pad den stoe len in voed sel bos sen, 
De mon stra tie boom stam en ten met oes ter zwam 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 jaar trai ning is een ver volg voor wie al een jaar trai ning of PDC (Per maul tuur De sign Cour se) ge -
volgd heeft. Dit ver volg tra ject richt zich voor al op de toe pas sings mo ge lijk he den van Per ma cul tuur in,
om en voor de stad. Daar bij wordt  ge ke ken naar spe ci fie ke si tu a ties in de stad en de vele rand in vloe -
den die kun nen op tre den. En ook naar de so ci a le, eco no mi sche en pro duc tie-as pec ten.

Van snoeien naar niet meer snoeien 
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 24 november, 10.00-17.00u.  
Hoe snoei je zo dat je kunt stop pen met snoei en. Het snoei en van onze fruit bo men is niet al tijd ide aal.
Een fruit boom is op zijn best als die op een na tuur lij ke wij ze kan groei en. Snoei en vol gens de boe ken
leidt meest al tot de nood zaak te blij ven snoei en. En je bent ook niet al tijd blij met de bij wer king en. Met 
snoei en wordt veel ver stoord zo als het hor moon huis hou den van je boom? Hoe her stel je dat?

Cursus Zelfvoorzienend off grid 
met Niels Gorisse, € 79,- zaterdag 14 december, 10.00-17.00u.
Ga je een tiny hou se bou wen, wil je drie kwart van het jaar gra tis douchen, eco lo gisch ve rant woord
(ver)bou wen aan je huis of in een eco dorp, of meer ener gie neu traal en kli maat be wus ter le ven? Dan is
deze cur sus voor jou. In deze cur sus leer je alle ba sis be grip pen over eco lo gisch iso le ren, zon ne boi lers,
wa ter op vang, he lo fy ten fil ters, com post toi let ten, zon ne col lec to ren en meer. Er wor den duur za me ma -
nie ren be spro ken voor ba sis be hoef ten warm te, wa ter, toi let, en meer. Plus je leert het waar om en hoe.

Enten en vermeerderen van fruit- en notengewassen 
workshop Taco Blom, € 75,- / € 60,- zondag 26 januari, 10.00-17.00u.
Enten, stek ken, af leg gen en snoei en. Als je fruit uit je tuin wilt zijn er tal lo ze mo ge lijk he den. Maar hoe
doe je dat? Fruit ge was sen tot pro duc ti vi teit breng en vraagt ken nis, in zicht en er va ring. De juis te ras -
sen, de juis te on der stam, de juis te plaat sing, het juis te on der houd en ver zor ging! Snoei en, leif ruit, en -
ten enz The o rie en prak tijk: je maakt je ei gen ent om mee te ne men.

Voedselbosrand, ook in kleinere tuinen
cursus met Taco Blom, 4x zaterdag 10.00-17.00u. m.i.v. 1 februari, € 260,- / € 200,-
Een groot voord eel van tui nen waar in net als in de na tuur voor al vas te plan ten groei en is dat ze op ter -
mijn veel min der on der houd vra gen dan tui nen ge do mi neerd door een ja ri gen. Voed sel pro du ce ren en
bi o di ver si teit kun nen goed sa meng aan. In de na tuur vind je de mees te bi o di ver si teit in bos ran den en
aan oe vers. Zo’n bos rand kun je oprek ken tot een hele tuin: een stads tuin, een tuin de rij of een gro ter
voed sel bos met ho ge re en la ge re plan ten.



Locatie: 
Eetbaar Park (Zuiderpark) 

Organisatie:
Permacultuurcentrum Den Haag

  s.v.p. tevoren online aanmelden     
www.per ma cul tuur.nu

Watermanagement 
workshop Taco Blom,  € 65,- / € 50,- zondag 9 februari, 10.00-17.00u. 
Wa ter is es sen tieel in je tuin. Goed wa ter ma na ge ment helpt je door nat te en dro ge pe ri o des. Ze ker nu
we de laat ste ja ren steeds meer ex tre me si tu a ties mee ma ken is dat be lang rijk. Hoe gaan we om met het
wa ter in en om ons huis, zo dat we zo veel mo ge lijk er van in ons sys teem kun nen hou den? Naast de ber -
gings- en buf fe rings mo ge lijk he den kij ken we naar (ook klei ne) fil te rings sys te men, swa les, vij vers en op -
slag in de bo dem.

Bijzondere Fruitsoorten - workshop met Taco Blom
workshop Taco Blom,  € 65,- / € 50,- zondag 22 maart, 10.00-17.00u.
Als het gaat om het kwe ken van fruit in de stad, dus ook op klei ne re schaal, is er vaak veel meer mo ge lijk 
dan we meest al denk en. Er zijn best wel veel echt bij zon de re fruit soor ten, die het pri ma kun nen doen in
onze stads tuin tjes en -par ken. En dan gaat het om fruit dat lek ker en/of ge zond is, een bij dra ge le vert
aan de bi o di ver si teit, est he tisch waar den heeft voor je tuin en dus je leef om ge ving.

Eetbaar Hout: paddenstoelen uit eigen tuin
workshop met Pip Gilmore, € 47,50 zondag 29 maart 13.00-15.30u. 
Achter grond in for ma tie, eet ba re pad den stoe len, eet baar hout
Boom stam en ten met deu vel broed
Deel ne mers kun nen de stam mee ne men naar huis
Shii-take soep of klei ne pad den stoel proe ve rij
Te vens ver koop van ent stof, eet baar hout en ove ri ge Groe ne Tak ken pro duc ten.

Het nut van de luis en de distel
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 26 april, 10.00-17.00u.
Plan teng emeen schap pen in re la tie tot de bo dem. Pla gen en ziek tes -sig na len die door plan ten wor den af -
ge ge ven- ver tel len ons veel over hoe en waar om onze tuin, het deel met de vas te plan ten, uit ba lans is.
In deze work shop gaan we diep in op de con di tie van de bo dem, de plan ten, de plan ten fa mi lies in de ge -
meen schap pen in je tuin in re la tie tot de bo dem.

Landschap Lezen
workshop Taco Blom, € 65,- / € 50,- zondag 29 mei, 10.00-17.00u.
Het land schap kun nen le zen is een be lang rij ke ba sis voor een goed ont werp voor een per ma cul tuur tuin.
Aan de orde komt on der an de re het na tuur lij ke land schap; wel ke plan ten ho ren of staan hier.  Wat is
hun func tie in het ge heel en waar om staan zij daar. Wat ver tel len de plan ten over de bo dem en over de
in vloe den erop van uit de om ge ving. En wat le ren ze ons over het ver le den van dat stuk grond en hoe het 
ge bruikt is ge weest en waar het naar toe wil.


