
Permacultuur Festival 2014
 voor het Nederlands taalgebied 

Welkom op het permacultuur festival 2014! 
Je vind in deze folder het programma, en een beschrijving van alle workshops, maar eerst even wat 
huishoudelijke zaken. Het gaat een druk weekend worden, wellicht met wat nat weer, dus bereid je 
goed voor. Er zijn weinig faciliteiten op het festivalterrein dus zorg dat je zoveel mogelijk zelf 
regelt wat je nodig hebt. Als er iets is vind je bij de ontvangst een EHBO doos, en het nummer van 
de dienstdoende huisarts.



Waarom een permacultuur festival?
De laatste jaren zit permacultuur in Nederland en Vlaanderen in de lift, de beweging groeit snel en 
overal duiken nieuwe projecten en cursussen op. Wij denken dat het in dit stadium belangrijk is om 
ervoor te zorgen dat we de banden met elkaar aanhalen en netwerken opbouwen om te voorkomen 
dat we allemaal op ons eigen eilandje blijven zitten.

Bovendien lopen al enige tijd verschillende mensen rond met ideeën over een overkoepelende 
permacultuur organisatie. Wij hopen met dit festival zowel de informele netwerken te stimuleren als
een aanzet te geven tot een meer formele structuur. Hiervoor hebben we in het programma apart een
blok tijd ingeruimd voor een uitgebreide brainstorm sessie met iedereen die hierover wil meepraten.
Hierover meer in het programma boekje.

Dit festival is voor ons ook een eerste keer, het is dit jaar georganiseerd door een los-vast clubje 
permies, wiens vaardigheden en ervaring niet per se ligt in het organiseren van festivals. Als er 
zaken niet soepel lopen of beter hadden gekund horen wij dit graag, maar vooral hopen we 
natuurlijk dat de organisatieve talenten onder jullie aanhaken om het festival voor volgend jaar te 
organiseren. Zondagmiddag is er dan ook een blokje gereserveerd voor de vorming van de 
voorbereidingsgroep voor een permacultuur festival in 2015.

We hopen dat jullie een fantastisch festival hebben!



Maaltijden
Het kasteel verzorgt een catering tijdens het festival, hierover hebben jullie als het goed is al een 
bericht gehad. Als je hier gebruik van wilt maken geef dit, inclusief je dieet (vegetarisch, 
veganistisch, glutenvrij, notenallergie, etc.) tijdig door aan het kasteel. Je kun ook zelf een kampeer-
kookstelletje, (butagas pitje oid) meenemen en bij je tent je eigen potje koken. Je kan hiervoor zelfs 
groenten kopen bij de tuinder waar we te gast zijn. 

 Het is echter niet de bedoeling dat je zelf groenten of fruit plukt op de tuinderij! 

De tuinderij is een CSA, een coöperatieve tuin. Dat betekent dat de klanten van de tuinder lid zijn 
van de tuinderij, en zich voor een jaar aan hem verbinden. Ze krijgen dan elke week een pakket 
groenten thuis, als de oogst goed is krijgen ze allemaal meer, als de oogst tegenvalt allemaal minder.
Het is gebaseerd op een solidariteit met elkaar en met de tuinder. Wees aljeblieft ook solidair met 
hen en ga niet op eigen houtje groente of fruit oogsten, hoe aantrekkelijk het er ook bij hangt of 
staat.

Het is wel mogelijk om groenten over te kopen, maar dit kan alleen samen met de tuinder geoogst 
worden, hij is de enige die zicht heeft op wat er nu nodig is voor de pakketten en waar hij nog 
speling in heeft. Respecteer dit alsjeblieft.

Sanitair en water
Degenen die op het kasteel slapen hebben hun eigen sanitair, voor degenen die met ons op het 
festival terrein kamperen hebben we een viertal composttoiletten gebouwd. Bij het kasteel, waar een
deel van de activiteiten zal zijn, zijn nog extra toiletten. Er is op de binnenplaats van het kasteel een 
buitenkraan, je kunt hier je eigen waterfles bijvullen. Zeker als het warm weer wordt is het 
belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en voldoende drinkt, neem dus een waterfles of bidon mee 
die makkelijk mee te dragen is.

Glasscherven
Neem geen glas mee het terrein op: wanneer er glazen (flesjes) kapot gaan op het festival terrein 
komen er scherven in de bodem. Mensen die op de tuinderij werken kunnen zich hier vervolgens 
lelijk aan snijden tijdens het werk in de bodem.

Ontspannings-tent
Er wordt op het festival een shelter neergezet met daarin enkele massagetafels. Je kunt hier naartoe 
als je even behoefte hebt aan rust en ontspanning. Gewoon om te hangen en een boekje te lezen. Of 
voor een massage of massage instructie.

Kampvuur
Het is niet de bedoeling dat er op het festival terrein, of bij de tenten kampvuurtjes gemaakt worden,
als je bij een vuurtje wil zitten is dat prima, maar beperkt je tot de daarvoor aangewezen 
vuurplaatsen op het terrein en bij het kasteel.

Muziekprogramma
Op zaterdagavond komen een drietal Folk-muziekanten uit Engeland zorgen voor de nodige vertier. 
Je kunt ze op internet alvast beluisteren:

Shaun Hutch –  shaunhutchmusic.com
Johnny Campbell –  johnnycampbell.bandcamp.com
Ash Victim –  ashvictim.bandcamp.com



Stands
Er zijn een paar stands, met onder andere boeken en plantgoed. Er zal ook een stand zijn waar jullie 
zaden of andere dingen kunnen ruilen, mocht je nog een eigen stand willen inrichten, neem dan snel
contact met ons op!

Social media
De populariteit van het festival is vermoedelijk grotendeels toe te schrijven aan het fenomeen social
media. We willen dan ook vragen aan degenen die aan facebook of twitter doen om hun foto's en 
impressies vooral op de facebook event pagina te posten (permacultuur festival 2014) 
of te twitteren naar @Dutchpermafest met de hashtag #permafest2014 

Lokatie
Op de website van kasteelnieuwenhoven vind je een uitgebreide routebeschrijving en openbaar 
vervoer naar het kasteel:
http://www.kasteelnieuwenhoven.be/wegbeschrijving.html

Route op de fiets
Je komt het station van Sint-Truiden uit op het Stationsplein. Je fietst links de Prins Albertlaan in. 
Deze straat komt uit op het Ridders de Menten de Horne Plein. Je steekt dit plein over en volgt 
deDiestersteenweg tot je aan je linkerkant het Sint-Trudo Ziekenhuis ziet. Daar sla je rechtsaf 
deSpeelhoflaan in. Dan neem je de eerste weg links en rijdt het Speelhofpark in (dit is een parkweg 
met poort, geen autoweg). Je volgt deze parkweg, rijdt daarbij over een bruggetje, en rijdt het park 
weer uit. Een scherpe bocht langs de kerk, en je bent in de St.-Godfriedstraat. Je rijdt dit straatje uit 
en staat linksafMelveren-centrum (gewestweg) in. Je rijdt onder de spoorwegbrug door en neemt 
daarna de eerste straat rechts. Dit is de Engelbamp. Je rijdt de Engelbamp ten einde, de laatste oprit 
aan de rechterkant is Kasteel Nieuwenhoven (nr 55-57).

Kasteel NieuwenhovenEngelbamp 55-57
3800 Sint-Truiden (België)



PROGRAMMA

Introductie permacultuur
Linder van den Heerik

Wat is nou eigenlijk permacultuur? Waar komt het vandaan, hoe is het ontstaan? Tijdens deze korte 
introductie krijg je het antwoord op deze vragen en maak je kennis met de belangrijkste 
onderliggende gedachten. Voor beginnende permie's en mensen die het nog eens op een rij willen 
zetten.

Permacultuur en ethiek
Saskia van der Linden

Tijdens deze workshop maak je kennis met ethiek, want wat is ethiek eigenlijk? En waarom zeggen 
we dat het de kern, of de basis van permacultuur is. En hoe ga je daarmee om, ethiek? Hoe pas je 
ethiek toe in permacultuur ontwerpen, of de interactie met permacultuur systemen. Tijdens deze 
workshop verkennen we in dialoog onze mogelijkheden.

Voedselbossen, smakelijke combinatie van landbouw en natuur
Wouter van Eck

Bij voedselbossen worden de ecologische principes van een natuurlijk bos slim ingezet om veel 
voedsel te produceren. Zonder gebruik van gif en (kunst)mest levert dit systeem groeiende oogsten 
van fruit, noten, groenten en zwammen. Voedselbossen zijn tegelijkertijd mooie plekken, waar 
insecten, vogels en mensen graag verblijven. Wouter van Eck startte vijf jaar geleden met de aanleg 
van Voedselbos Ketelbroek, nabij Nijmegen. Inmiddels geeft hij ook cursussen over voedselbossen 
en heeft hij diverse andere projecten ontworpen. In deze workshop komen zowel inhoud als 
praktijkervaringen aan bod. Meer informatie: www.facebook.com/foodforestketelbroek en 
www.foodforestry.nl

Zeis en onderhoud
Peter de Schepper

Vroeger maaide men het gras baan voor baan met de zeis. Een zeis kan een goed alternatief zijn 
voor een bosmaaier of maaimachine. Vooral bij kleinere of onregelmatige stukjes is de zeis handiger
en vaak sneller. Je kunt gemakkelijker om de planten heen maaien en dieren die in het gras zitten 
hebben een grotere kans om weg te vluchten.

Deze oeroude techniek is rustgevend en werkt ongemerkt aan een soepel lichaam! Maaien met de 
zeis doe je niet zomaar. Je hebt er goed gereedschap voor nodig, kennis van de techniek en 'gevoel' 
voor de zeis. Ook de aandacht voor de zeis is belangrijk zoals het onderhouden en scherpen van de 
zeis (‘haren’ van de zeis).



Ontwerpen met microklimaten
Rutger Spoelstra

In deze workshop maak je kennis met de factoren die een rol spelen bij het vormen van 
microklimaten en psychologische kant: de beleving van microklimaten. Hoe kun je daarmee 
ontwerpen, hoe kun je de kennis van toepassen in de tuin of op t land, zowel voor gebouwen als 
tuinen, inclusief voorbeelden. Je krijgt aanknopingspunten voor verdere studie; boeken, websites en
oefeningen die je kan doen om microklimaten beter te begrijpen.

Permacultuur & Project Planning
Rob van Deursen

Deze workshop verkent de overgang van ontwerp naar uitvoering. Aan de hand van een of meerdere
ontwerpen wordt het proces doorlopen om tot een een plan voor de uitvoering te komen. 
Onderwerpen die hierbij aan bod komen:

• Welke activiteiten zijn er nodig om het ontwerp te realiseren? 
• Wat voor vaardigheden en hoeveel tijd is daarvoor nodig en wat/hoeveel is beschikbaar? 
• Een begroting van materialen, gereedschappen en hulpbronnen maken. 
• Organisatie: hoe verdeel je de werkzaamheden zodat de talenten en vaardigheden goed 

worden ingezet en iedereen gemotiveerd blijft en kan leren? 
• Globale planning: afwegingen wat eerst te doen en wat later en dit uitzetten in de tijd.

Maximaal 30 deelnemers. Eigen ontwerpen kunnen worden ingebracht in de workshop.

Brainstorm: Hoe de transitie naar duurzaamheid versnellen?
Facilitatie: Leen Gorissen

Transitiedenken heeft inmiddels ook de academische kringen en onderzoeksinstellingen bereikt en 
inspireert onderzoekers en wetenschappers om ivoren torens en gebaande wetenschappelijke 
paden te verlaten. De kloof tussen kennisontwikkeling en het in praktijk brengen van 
duurzaamheidsoplossingen is immers nog steeds groot. Co-creatie van kennis, toekomstvisies en 
transitiestrategiën tussen onderzoekers en geëngageerde burgers is essentieel om deze kloof te 
overbruggen. En dat is precies wat we in deze brainstorm trachten te doen. Recent is er een nieuw 
onderzoeksproject gestart waarin Vlaanderen één van de case regio's is: Accelerating and Rescaling 
Transitions to Sustainability (het ARTS-project; zie: http://acceleratingtransitions.eu/). In dit project
tracht een internationaal consortium samen met lokale koplopers en duurzaamheidspioniers te 
achterhalen welke elementen noodzakelijk zijn om de transitie naar duurzaamheid binnen een regio 
te versnellen. Meer info over het project is te vinden in deze brochure: 
http://acceleratingtransitions.eu/content/uploads/2014/05/Factsheet1-web.pdf). In deze brainstorm 
gaan we samen op zoek naar wat er nodig is om samen sneller duurzaam te worden, hoe we creatief 
hindernissen kunnen overwinnen en wat we kunnen ondernemen om elkaar te 
versterken/empoweren. Iedereen is welkom om mee na te denken en kennis en kunde te delen!

Zalfjes en tincturen maken
Yolanda Brouwer

Hoe kun je je eigen zalfjes en tincturen maken, en waar zijn ze goed voor? Zalven en tincturen met 
verschillende geneeskrachtige kruiden kunnen eenvoudig thuis worden gemaakt in deze workshop 
leer je de fijne kneepjes van het vak.

http://acceleratingtransitions.eu/
http://acceleratingtransitions.eu/content/uploads/2014/05/Factsheet1-web.pdf


Paddestoelen kweken
Julia Termeer, Sander Remink

We zijn studenten uit Wageningen die in de tuin verschillende gourmet paddenstoelen kweken. 
Tijdens deze workshop zal uitgelegd worden hoe je oesterzwammen kunt kweken op stro, 
koffiedrap of hout. Ook zal er wat aandacht gegeven worden aan het kweken van andere soorten. 
We hopen mensen te inspireren en genoeg te informeren zodat ze thuis hun eigen paddenstoelen 
kunnen gaan kweken. Dus komt dat zien!

Sociale permacultuur - 'People and Permaculture'
Diëgo van de Keere

In deze workshop maak je kennis met het design web uit 'people and permaculture'.
Hierin worden de principes van permacultuur vooral toegepast op wie we zijn en minder op wat we doen. Zo
wordt het mogelijk om ook innerlijke processen in kaart te brengen en te ontwerpen. Het zijn vaak 
net deze processen die bepalen of een project al dan niet slaagt.

Humisme
Marc Siepman

Een natie die zijn bodem vernietigt, vernietigt zichzelf- Franklin D. Roosevelt
Veel van de problemen in de wereld zijn direct terug te voeren op de manier waarop we met onze 
bodem omgaan. Het mooie is natuurlijk: de oplossingen liggen heel dichtbij, letterlijk binnen 
handbereik. Je leert in deze cursus beter om te gaan met de basis van onze beschaving.

Wilde eetbare planten
Monique Wijn

Wilde planten zijn niet alleen heerlijk maar ook bijzonder voedzaam. Ze bevatten een veelvoud aan 
vitaminen en mineralen vergeleken met ons bekende groenten. Daarnaast zijn ze een culinaire 
verrassing. Wilde planten geven een enorme toevoeging aan ons menu. Ze zijn er in vele vormen en
smaken. Er bestaan meer dan 20.000 soorten eetbare planten op de wereld.

Patronen in de natuur
Linder van den Heerik

In de permacultuur kom je vaak verwijzingen naar natuurlijke vormen en patronen, zoals spiralen 
en vertakkingen, tegen. Wat zijn natuurlijke patronen en vormen, hoe vormen ze zich, en waarom? 
Waarom zouden we ze nabootsen, of niet? Hoe en waarom zou je dit kunnen doen?

Introductie natuurlijk bijen houden
Ruben Joost

Kennismaking met de beginselen van natuurlijk bijenhouden. Hoe gedragen bijen zich van nature 
en hoe faciliteert de natuurlijke imker dit.



Natuurlijk Plaagbeheer
Linder van den Heerik

In de permacultuur gaan we anders met plaaginsecten om, dat gaat verder dan het gebruik van 
biologische of natuurlijke bestrijdingsmiddelen, we streven naar een natuurlijke balans, en niet naar 
een plaagvrije tuin. Hoe doe je dat, en hoe kun je proberen het ecologisch evenwicht te faciliteren?

Veganisme en veganistisch koken
Seitan Kollektief
Wat is veganisme, waarom zou je veganistisch eten, en hoe kun je dat doen, inclusief recepten!

De kleuren economie
Barry Voeten

Is geld er om iets mogelijk te maken, of leven wij om geld te verdienen? Deze en andere essentiële 
dilemma’s onderzoeken we in de workshop Groei of Evenwicht. Voor transitie-groepen die zijn 
uitgekeken op het euro-kapitalisme.

Observeren
Rutger Spoelstra
Goed observeren is iets dat keer op keer terugkeert in de permacultuur, hoe kunnen we onszelf 
trainen en ons zintuigen en vooral onze geest scherpen in opmerkzaamheid?

Bijenkorven vlechten
Caroline Reyneveld

Echte gevlochten korven passen prima in de natuurlijke stijl van bijen houden, de korf lijkt kwa 
vorm op een natuurlijke bijenkorf.

Permacultuur in de praktijk: 
Rondleiding op permacultuur proefboerderij 'Samenland'
Taco Blom

Taco Blom zette een tijd geleden samen met Ishi Crosby de Permacultuur school Nederland op, en 
geeft sindsdien jaartrainingen permacultuur. Hij heeft ruime ervaring met voedselteelt in het 
algemeen, en permacultuurin het bijzonder, en draait inmiddels al weer 6 jaar de permacultuur 
tuinderij Samenland, een rondleiding en uitleg over zijn systeem.

Brainstorm: Overkoepelende permacultuur organisatie
Facilitatie: Linder van den Heerik

Al enige tijd lopen verschillende mensen rond met ideeën over een overkoepelende permacultuur 
organisatie. Wij hopen met dit festival zowel de informele netwerken te stimuleren als een aanzet te 
geven tot een meer formele structuur. Daarom hebben we in het programma apart een blok tijd 
ingeruimd voor een uitgebreide 'open' space sessie met iedereen die hierover wil meepraten.



'Open space' is een brainstorm en overleg methode die onder andere in het bedrijfsleven veel 
gebruikt wordt, maar ook door de transitiebeweging en andere sociale bewegingen. Het is een meer 
informele vorm van plannen, brainstormen en afspraken maken. Het is een vorm van decentraal 
vergaderen, wat met grotere groepen mensen eigenlijk essentieel is.

Tijdens de brainstorm hopen we een aantal vragen en onderwerpen te bespreken en kunnen mensen 
bovendien hun eigen onderwerp of vraag agenderen.  Afgaande op de enquête die door het diploma 
groepje is georganiseerd is er behoefte aan een overkoepelende of verbindende permacultuur 
organisatie. Hoe zou die organisatie eruit moeten zien, wat zouden haar kerntaken moeten zijn, wat 
voor organisatiestructuur zou die moeten hebben, wie willen dat op gaan zetten?

We hopen niet alleen het antwoord op deze vragen te bespreken maar ook al de eerste werkgroepen 
te vormen die dit op gaan pikken. Ben je een organisatief talent, kom dan vooral je bijdrage leveren!

Blokkenschema workshops


