Permacultuur voor tuinders in de dagelijkse praktijk
Geschreven door Frank Ruymen op 14.09.2018

1. We zorgen ervoor dat de gelaagdheid van onze grond zo weinig mogelijk verstoord wordt.
Dit doen we door ingrepen dieper dan 5 cm te vermijden. Dus, tractor, ploeg, schop,
grelinette, cultivator gebruiken we enkel als ons land zwaar vervuild is met zaad en wortelonkruid. We laten onze tuin ook zo weining mogelijk “bloot” liggen. We verkiezen veel
eetbare planten te zaaien. Wat teveel is kan tot compost verwerkt worden. In het bos en op
de weide en velden bouwen de planten vanzelf een harmonische laag-structuur op waarbij
lucht-lievende bacterieen boven en rottingsbacterieen en fermenterende schimmels liefst
dieper leven. Aardwormen, mollen en alle kleinere bodemdiertjes zorgen voor het op-enneer transport. Als de tuinder zich ervan kan weerhouden dit delicaat evenwicht door
elkaar te schudden, groeit de bodemvruchtbaarheid exponentieel, mits regelmatige
toevoeging van rijpe compost. We zaaien/beplanten elke lege plek naargelang de seizoenen
met voor ons nuttige groenten of groenbemesters.

2. We voeden ons bodemleven met organisch materiaal. Liefst fijn vermalen door kippen of
hakselaar, zo mogelijk ook in een traag, koud – 35°C max! - composteringsproces. Snel
gemaakte, warme compost wordt door het bodemleven ook snel verteerd. Trage compost
waar nog veel onverteerde takjes in zitten, kan 10-15 jaar zijn kracht behouden. Fijne
compost kan in dunne laagjes op de grond verspreid worden, als een soort “mulch”. De
functie van cellulose - bladeren, takken, gazonmaaisel, snoeihout - kan niet genoeg
benaderukt worden omdat carbon een soort netwerk bouwt in de grond waarop
myceliumdraden zich enten. Deze zetten de carbon om in voeding voor bodembacterieen.
Dit ondergronds net verstoren we als we dieper dan 10-15cm ploegen of freezen.
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3. Onze regelmatige aanwezigheid in onze tuin beperkt zich tot het uittrekken van
ongewenste onkruiden of teveel spontaan opgekomen eetbaar groen. Wie zich de moeite
getroost om met een scherpe - rol? - schoffel of een cultivator open plekken in de tuin te
bewerken in lente/zomer zal binnen de 3-5 jaar een bron van overvloed met minimaal werk
opbouwen. Het vermengen van grond met lucht activeert het oppervlakkige proces van
erosie waarop de bodem-bacterieen leven. Kleine dagelijkse momenten geven meer
resultaat dan diepe grovere bewerkingen.

4. We zaaien & planten naar overvloed toe, dwz dat we meer dan voor onze eigen noodzaak
doen. Wat niet geoogst is gaat in zaad. We kunnen gedeeltelijk dit zaad zichzelf laten
uitstrooien & zo een groen eetbaar bodem-dek opbouwen. Of we kunnen zaden droog
oogsten & bewaren om ze, als het ons past in het seizoen, uit te zaaien. Voor elke groente
ligt dit anders. Goede zelf-zaaiers zijn bv postelein winter & zomer, selder, rucola, sla,
spinazie, veldsla, warmoes, … kolen & andere niet zaadvaste groenten verliezen sommige
van hun raseigenschappen, dus pas daarmee op. Zaadbeurzen brengen inspiratie. Hybriede
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rassen kunnen, mits ze enkele jaren herzaaid worden, terugkeren naar hun oorsprong &
dus nuttig zijn voor ons.

5. We zaaien plantgoed in overvloed. Wie kan er de seizoenen voorspellen ? We geven weg
wat teveel is & krijgen wat we tekort hebben. De “plukpot” die we elke lente bij Plukrijp
maken is een ideale manier om diversiteit in de tuin te “potten”. In een 10x10cm plastic
potje doe je compost. Je laat dit zichzelf “lagen” door het enkele weken of maanden bedekt
te laten staan. In elke hoek kan je één zaadje leggen en in het midden een “klimmer”. Deze
potjes passen op vensterbank en in de kas. We planten deze “plukpotten”op open plekken
in de tuin. De natuur bepaalt zelf welk evenwicht zich bouwt. Natte seizoenen geven een
ander resultaat dan droge seizoenen.
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6. We combineren planten vanuit hun groeifases en wanneer we ze nodig hebben. Zo
gebruiken we onze tuin in 4 dimensies: breed, lang, hoog en over de tijd. Er zijn bijna geen
planten die niet in samenwerking leven. Overschaduwen werkt natuurlijk niet. Je zal
verwonderd staan kijken als je via je zaai en plant werk inspeelt op de factor “tijd”. Rond
een klein koolplantje groeit graag sla bv. Onder een bijna rijpe kool kan gemakkelijk jong
groen gezaaid worden dat dan de plaats van de kool overneemt. Zovele mogelijkheden,
voor iedere tuin anders !

7. Hoe starten we een tuin op ?


Vanuit gras en onkruid-begroei-ing: toedekken in de nazomer met ondoordringbaar
materiaal bv plastic zeil, karton, nylon, ...De volgende lente maken we gaten of spleetjes in
het materiaal waarin we pompoen of courgette planten. Na deze teelt raad ik aan om
graan-tarwe/rogge/spelt in het najaar te zaaien. De volgende lente kan men dan-mits men
de halmen uittrekt of weghakt-vroege aardappelen planten. Daarna kan men dan zonder
last van onkruid een perma-tuin opstarten.



Vanuit geploegd/gefreesd land: laat dit de laatste keer zijn dat je een zo grove bewerking
uitvoert. Verwacht je aan een onkruid-vanuit-zaad explosie. Zorg snel voor compost om de
erosie tegen te gaan. Hark dit in gedurende de lente/late winter en start je tuin. Tijd
gewonnen, ja, maar veel wied en vruchtbaarheids-werk gemaakt !
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Vanuit een bos/boomrijke situatie: kijk vanwaar de zon op je plekje schijnt. Check regen en
wind en helling. Omhein degelijk je toekomstige tuin. Zet hierin dieren naar jouw keuze uit.
Laat hen de grond vrij van struikgewas maken. Boomstronken kunnen blijven staan mits we
de her-groei beheren. Op de zo vrijgemaakte grond kan de tuin starten. De vruchtbaarheid
zal de eerste jaren voldoende zijn omdat de wortels verteerd zijn. Hou er rekening mee dat
bomen water en mineralen opzuigen. Teken uit hoever de hoogte van je bomen op de
grond reikt.



Vanuit een steenwoestenij - bv Portugal -: raap alle stenen waar je gemakkelijk bij kunt.
Maak parallelle muurtjes ermee voor je eerste verhoogde bedden. Zoek/koop/krijg een
start-hoeveelheid zwarte grond/humus uit het bos/compost en vul de bedden hiermee. Leg
bovenop de beste grond van je tuin en hark in. Teel het eerste jaar veel stikstof-brengende
groenten zoals bonen of erwten. Maak je niet te druk in mogelijke vervuiling van je grond.
Stenen fixeren warmte voor de winter. Andere vervuiling-door-de-mens wordt door de
natuur in enkele jaren opgeruimd.

8. Verhoogde bedden brengen extra vruchtbaarheid en gemak van werken mee. Knutsel uit
recup materiaal 2 parallelle lijnen op 0.75m-1.5m uit elkaar. Vul op met compost, zwarte
grond, bosgrond, paardenmest. Dek toe met minstens 30 cm goede grond. Druk goed aan !
Bedden gebouwd voor de winter hebben meestal voldoende structuur de volgende lente.
Zet veel stikstof-brengers de eerste jaren. Na 5-10 jaar kan je deze bedden afbreken en de
inhoud gebruiken om op te zaaien.

9. Warme bedden: idem maar hoger en te vullen met paardenmest in november/december.
Veel water geven mid-januari en toedekken met plastic vel. De temperatuur in het oog
houden ! Je kunt de door de bacterie-ontploffing in de bak vrijgekomen warmte - tot 70 °C!
- gedurende 12 weken gebruiken om “warme” zaai-planten op te zetten. Eerst gezaaid in
bakken die we op de plastic zetten. Dan in bakken met doorlaatbare bodem. Dan
rechtstreeks op de bak. Ook de volgende lente zal er-mits overvloedig water toe te voegeneen nieuwe broei ontstaan.
10. Water: in onze streken is er dikwijls teveel in winter en ”tekort” in de zomer. Teveel water
doodt de bodembacterieen. Zo kun je in één te nat seizoen al de vruchtbaarheid die je
opbouwde kwijt geraken ! Door nauwlettend de eventuele helling van ons terrein te
bepalen of door onze grachtjes tussen de bedden dieper te maken, kunnen we afvoer
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voorzien. Liefst naar een vergaarplaats vanwaar we het “omhoog” pompen om het - ’s
zomers - terug doorheen de grachtjes te laten lopen. In onze grachtjes leggen we
stro/snoeisel/wiedsel zoveel we kunnen. In de winter zuigen ze zich vol, in de zomer
verdampt het water naar onze planten. Na enkele jaren is wat in de grachtjes ligt door onze
voeten in rijke compost omgezet en kunnen we dit over onze bedden strooien. Wie dit
proces voedt hoeft na enkele jaren nooit meer extra vruchtbaarheid te kopen. Planten
drinken via huidmondjes ONDERAAN het blad, dus be-wateren is zinloos. Luchtvochtigheid
“spiraalt” vanuit de bodem omhoog en dit is wat de planten liefst willen.
11. Wie over een vlak veld beschikt kan de methode van Gertrude Franck toepassen. Trek op
een onkruidvrij veld lijntjes op 25cm. Zaai daarin afwisselend een bladgroente en een
wortel/knolgroente. Wat ge-oogst wordt maakt plaats voor andere groenten. De
combinatie-mogelijkheden zijn enorm. Kijk op het internet maar laat je niet wijsmaken dat
er planten zijn die elkaar niet verdragen. Dat is “mens-denken”.

12. Hoe zaaien we ? Als we onze grond goed verzorgen hoeven we NIET te wateren voor of na
zaaien ! Maak de zaailijntjes iets dieper, bedek desgevallend met fijn zagemeel en laat de
zaden zelf beslissen wanneer ze willen kiemen. Dit geeft een veel langere oogsttijd, een
voordeel voor de keuken ! We zaaien in potten, op bakjes, op warme en koude bedden
naargelang het seizoen en onze wensen. Planten die gegroeid zijn uit zaad dat daar
“gevallen” is zijn veel beter bestand tegen slakken.
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13. Dry farming van de Hopi-indianen en de “3 zusters”: sinds meer dan 10.000jaar leven de
Hopis waar het soms één keer per 3 jaar regent. Zij ontwikkelden een manier om zichzelf te
voeden door enerzijds hun kiemplanten veel liefde en zorg mee te geven en anderzijds
door een combinatie van mais, klimbonen en pompoen. In onze klimaatzone valt dit zelden
mee omdat de mais dan véél vroeger moet gezaaid worden dan de pompoen en de boon.
Toch vinden we veel van de zorg die de Hopis aan hun land besteden terug in de goede
perma-tuinen.
14. Hoe compost maken: compost is het eerste stadium naar humus toe. De natuur maakt
continu humus aan, naar rato van 1 cm/1000 jaar. Wij kunnen ons bodemleven verrijken
met fijn verkruimelde cellulose, vermengs met lucht-minnende bacterieen. Een simpele
manier is een kippenhok waarin we zoveel mogelijk organisch materiaal van all origines
samen brengen, jaarrond. We geven de kippen graan boven op dit mengsel. Maak het hok
niet te groot zodat de grond niet bloot komt! De kippen scharrelen de cellulose uuiteenen
mengen het met hun uitwerpselen. Mest-en-regen-wormen doen zich tegoed aan het
mengsel. De kippen pikken de wormen en de onkruid-zaden op. Wie kan zich een betere
cyclus verzinnen ? We halen dit mensel uit het hok en zetten het op een lage - max 1m hoop. Compost kan beter op lage temperatuur - 35°C - gemaakt worden omdat hogere
temperaturen de afbraak versnellen en dus ook in de grond sneller “verdwijnen”. Ook
verliest men veel materiaal bij warme compostering. De functie van bodemschimmels
vermindert bij hoge omgevingstemperaturen.
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15. “Food-forests”: er wordt veel drukte gemaakt rond het concept “eetbaar bos”. Dit is een
manier om de 3 dimensies van de tuin optimaal te benutten zodat we tot 7 lagen in de
hoogte kunnen bereiken tot waar luchtvochtigheid zich afzet onderaan de bladeren en
terug neervalt. Tussen de bomen kan men dan groenten kweken. Wie denkt dat hij/zij
hierdoor met weinig werk 2 vliegen in 1 klap slaat vergist zich echter. Bomen en struiken
vereisen veel snoeiwerk als we schaduw willen vermijden. In droge zomers zuigen bomen
ook enorm veel water uit de grond, wat de groei van de groenten bemoeilijkt. Diegenen die
ons een dieet van bast en bladeren willen aansmeren verwijzen we naar het dromershoekje.

16. Hoe planten we uit ? Na zonsondergang, geef de grond water minstens 1 dag voor je plant,
bescherm tere plantjes de eerste dagen tegen felle zon.
17. Hoe wieden we ? We trekken onkruid uit met de wortel, anders komt het terug in
veelvoud. Krabben of hakken wekt nieuwe onkruidzaden tot leven, dus vermijd dit. Als je
een eetbare grondbedekking hebt, wied dan enkel vlak rond waar je wil planten. Elke plant
die een groeistop meemaakt maakt een harde steel en gaat onherroepelijk in zaad. Hou
hiermee rekening als je je eigen sla bv liever niet in zaad ziet gaan. Beter elke dag enkele
zaad-makers verwijderen dan intensieve campagnes om ALLE onkruid weg te werken. Dit is
sowieso een illusie !
18. Design: we delen onze tuin in naar helling, schaduw en wind. Niet naar wat ze in de keuken
willen, dat komt later. We volgen de resultaten van onze design regelmatig op en corrigeren
waar nodig. We leren uit ervaring, dus gaan we niet preventief problemen “vermijden”
door te sproeien, zelfs met “bio”middelen. We zorgen ervoor dat we met zo weinig
mogelijk werk/energie/investering een zo groot en breed mogelijk gamma aan voeding
met zoveel mogelijk mensen delen. We leren van onze voorouders, van voor de chemische
en energetische “revolutie”. Handboeken en almanacs uit de 19e eeuw en ouder zijn een
schat aan ideëen. Ook het boek van HH King “40 centuries of farming” over hoe de
Chinezen al zovele duizenden jaren hun bodem-vruchtbaarheid bewaarden is interessant.
19. We delen onze tuin met wie er interesse voor betoont. De tijd van de eenzame hovenier,
van de grimmige boer, van de met muren omheinde tuinen loopt ten einde. Elke mens is
een levende bibliotheek. Wie communicatie aangaat zonder zich boven of onder de andere
op te stellen ontdekt aanknooppunten en gedeelde waarnemingen.
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20. We verwelkomen de steeds groeiende groep jongeren die wil leren om met de natuur om
te gaan. Zij beseffen dat de tijd voorbij is waarin we dachten “heer&meester” te kunnen
zijn over de natuur. Ecologische vervuiling, klimaatverandering en de grove fouten in ons
socio-economisch systeem wijzen hen op de fouten die de vorige generaties maakten met
chemische bemesting en de bijhorende ziekten/plagen bestrijding, genetische rassenreductie, … De daaruit voortvloeiende verliezen aan voedingswaarde en het algemeen
verlies aan levenskwaliteit zien ze bij hun ouders. Het falen van theoretisch, van de realiteit
gescheiden onderwijs en het verdwijnen van zinvolle, sociaal nuttige jobs doet hen zich
uitgesloten voelen. Velen willen het brede gamma van werk-en-levenstechnieken leren dat
vervat is in de filosofie van permacultuur. Cursussen, stages, voordrachten,... zovele
manieren voor de tuinder om zijn ervaring te toetsen aan de nieuwe diep-ecologische visie.
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