
Verslag van de “permacultuurbijeenkomst”op woensdag 9 december 2015 te Oirschot binnen het 

kennisnetwerk. 

Aanwezig 12 bezoekers 

 

Deze bijeenkomst was aan een breder publiek gericht dan alleen de leden van het kennisnetwerk, 

mede bedoeld om mensen te wijzen op het bestaan van het kennisnetwerk.  

De bezoekers (uit alle windstreken van Nederland) werden gastvrij ontvangen door Stan Kerkhofs. 

Stan werkt bij Rijkswaterstaat en houdt zich daar bezig met de groene ruimte in de breedste zin des 

woords. Achter zijn huis waar wij te gast zijn ligt een aangeplant voedselbos wat op den duur 1,8 ha 

groot wordt en gebaseerd is op de principes van permacultuur. 

Allereerst is, na een voorstellingsrondje Stan aan het woord gekomen met een toelichting op zijn 

lokale project “Mooistraten” wat in Oirschot boeren en burgers samen trekken om het buitengebied 

mooier en aantrekkelijker te maken. (bermaanplant en bloemeninzaai, houten toegangspoorten, 

gezamenlijk oogstfeest, productie streekeigen appelsap etc) 

Na Stan heeft Irene Verbeek toegelicht wat permacultuur inhoudt. Irene is afgestudeerd Ecologe en 

heeft een grote inbreng gehad in de aanleg van het voedselbos van Stan. 

Permacultuur komt van de samentrekking permanente agricultuur en zou een zelfregulerend 

systeem moeten zijn met een hoge biodiversiteit. 

Aan de buitenkant worden hoge bomen geplant, de binnenring bestaat uit lage bomen, gevolgd door 

struiken, kruiden en bollen en knollen, bodembedekkers. Met deze aanplant verandert grond van 

bacteriedominant naar schimmeldominant wat de plantengroei stimuleert en onkruidgroei in balans 

brengt. Verstoorde grond komt weer langzaam op niveau. Discussie over woekeronkruiden zoals 

kweekgras, geen duidelijk antwoord gegeven.  

De genoemde aanplant is een groot fijnstof filter, verhoogt het waterbergend vermogen van de 

grond en zorgt voor beschutting voor vogels en andere dieren. 

Wederom discussie over de economische haalbaarheid. Enkele bezoekers hebben grote 

akkerbouwbedrijven en zetten vraagtekens aan de inkomstenkant. Er is nog een lange weg te gaan. 

In ieder geval zal ook hier samen opgetrokken moeten worden met de burgers in de omgeving, ev 

subsidie van lokale overheden. De landbouwer wordt immers ook natuurbeschermer. 

Al snel wordt duidelijk dat een ideaal systeem niet bestaat. Permacultuur zou zeker in rijen 

aangeplant moeten worden om mechanisatie toe te kunnen laten. Zoals in het voedselbos van Stan 

waar alles in cirkels is geplant gaat economisch niet werken. 

De introductie van permacultuur op een bedrijf zou in stapjes moeten gaan om te wennen aan een 

nieuwe productievorm. Afzet zou geen snelweg meer moeten zijn maar meer over lokale 

binnenwegen moeten lopen. De kreet emotionele productie is ook gevallen. Beleving, groen, eten uit 

je eigen voedselbos, kookstudio op het bedrijf etc. 

Er is veel belangstelling voor permacultuur in Nederland. Het BMF (brabantse milieu federatie) is 

bezig met de aanplant van 170 ha voedselbos. Er zijn vele, lokale initiatieven. Op 

www.permacultuur.startpagina.nl staan allerlei links. Op www.pfaf.org staan bruikbare planten 

opgesomd (engelse site) 

Na de inleiding hebben we een rondje gemaakt door het voedselbos en Stan en Irene ook tips 

gegeven hoe dit anders zou kunnen. 

In de einddiscussie was toch veel enthousiasme bij de bezoekers en enkelen gaan ook daadwerkelijk 

beginnen met de aanleg van een stuk. 

 

http://www.permacultuur.startpagina.nl/
http://www.pfaf.org/


- Gestart met permacultuur: Linder van der Heerik, Witte Bleek 4  St Oedenrode  1 ha 

- België: Taco Blom,, Engelkamp 57  3800 St Truiden  België 

- Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek, bezoek alleen op afspraak. 

- Autarkia,, Shii-taki kwekerij in Schaijk    www.foodforestry.nl  

- Marc Sheppard   - Herstellende landbouw (boek) 

- Ruth Stout – How to have a green thumb without anacing back?  (boek) 

- Interessante website: www.heidevlinder.nl   Frodo& Piet Dekker, Broekdijk 18   5681 PG Best 

 

Horst 20151210 

Jos van Hamont 

DLV Plant 
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