
Wat is permacultuur? En wat is het niet? 

Introductie: Sylvia Boller Mobiel: 0497 468 254, email sylviaboller@gmail.com 

Opleiding:  met medewerking van ervaringsdeskundigen in enkele disciplines; 

Eddy Vets, Henk Van Aelst, Piet en Lucrèce van Yggdrasil en anderen. 

Veel gehoord, moeilijk uit te leggen en nog weinig begrepen! 

Laat mij eerst even toelichten wat permacultuur NIET is;  

Permacultuur is geen alternatief voor de biologische, ecologische landbouw en is 

niet door mensen bedacht, de naam is daardoor enigszins misleidend,  

Op een cursus permacultuur leer je dus NIET tuinieren. 

Je leert er WEL ontwerpen, verbanden zoeken en vinden, observeren en je een 

onderdeel voelen van een groter en natuurlijk systeem. Permacultuur is 

gebaseerd op natuurwetten, die duidelijk geworden zijn door de natuur in zijn 

oorspronkelijke staat te observeren. Observatie is van wezenlijk belang om 

permacultuur te kunnen uitoefenen. 

 

Het systeem richt zich vooral naar activisten, leraren, onderzoekers, studenten 

en anderen die zoeken naar mogelijke alternatieven voor duurzaam wonen en 

leven en naar toepassingen op grote en plaatselijke schaal. Het systeem geeft 

mogelijkheden om meer zelfvoorzienend te leven, zowel individueel als in de 

kleinere lokale gemeenschappen als familie, buurt, wijk enz. Eén van de mogelijke 

antwoorden op de piekolie, Permacultuur biedt ook een mogelijkheid om te leven 

met minder CO2 uitstoot, wat een antwoord kan zijn op de klimaatcrisis. Met 

permacultuur leren we minder afhankelijk te zijn van de klassieke economische 

en financiële systemen waardoor we ook minder manipuleerbaar worden.  

Want het is goed om ervan bewust te zijn dat afhankelijkheid manipuleerbaar 

maakt! 

 

Een definitie waar lang is over nagedacht komt van David Holmgren. Na 25 jaar 

praktische ervaring is hij van mening dat permacultuur tot doel heeft bewust 

ontworpen landschappen die de patronen en relaties die in de natuur gevonden 

worden imiteren, waarbij een overvloed van voedsel, vezels en energie geoogst 

wordt, met als doel de voorziening van lokale behoeften. 

 

Introductie lezing: zondag 4 september van 10u tot 13u met aansluitend een 

lunch. Prijs 20 euro, aftrekbaar bij inschrijving in de opleiding.  

Beperkt aantal deelnemers 

Locatie: Battelsesteenweg 73, 2800 Mechelen 

 

Er start een opleiding permacultuur (een PDC) om de ontwerpprincipes eigen te 

maken en in de praktijk te brengen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij 

De opleiding start op zondag 9 oktober, van 9u30 tot 16u30, en is 

praktijkgericht op de Battelsesteenweg 73, 2800 Mechelen, met een grote 

stadstuin met veel mogelijkheden voor creaties. Inlichtingen op aanvraag! 

 


