
MIJN VISIE OP PERMACULTUUR – Ivy Dillen

Laatst logeerde een vriend van mijn zoon bij hem en in een stil moment raakten we aan de praat. Hij
vertelde me over een aantal dingen die hem bezig hielden, en ik vertelde hem dat mijn stokpaardje
van tegenwoordig permacultuur is. Als vijftienjarige had hij niet het minste idee waar ik het over had,
dus probeerde ik het hem op een min of meer beknopte en gestileerde manier uit te leggen. Later
kreeg ik een berichtje van zijn moeder met de melding dat hij haar weliswaar verteld had dat ik hem
permacultuur had proberen uit te leggen, maar dat hij er blijkbaar niet genoeg van begreep om het
haar verder te vertellen. Permacultuur is niet in een kort gesprek uit te leggen. Dit is dus een poging
om het op een andere manier te doen. Permacultuur zoals ik het zie voor mensen die er nog nooit
van gehoord hebben.

Om te beginnen enkele definities. 

Maddie Harland, die hoofdredacteur is van het blad ‘Permaculture Magazine’ definieert het als volgt:
‘Permacultuur  is  een  vernieuwend  kaderwerk  waarbinnen  duurzame  manieren  van  leven  kunnen
gecreëerd worden; een praktische methode om ecologisch harmoniërende, efficiënte en productieve
systemen te ontwikkelen die door iedereen en overal kunnen gebruikt worden.’

Geoff Lawton, een belangrijk instructeur van permacultuur, drukt het iets simpeler uit: ‘Permacultuur
is een ontwerpsysteem dat in alle behoeften van de mens wil voorzien op zo'n manier dat het ook het
leefmilieu ten goede komt.’

In  ‘The Earth  Care Manual’  zegt Patrick Whitefield het  nog op een andere manier:  ‘In de grond
betekent permacultuur gewoon dat je natuurlijke ecosystemen gebruikt als voorbeeld voor onze eigen,
menselijke habitats.’

En Bill Mollison ten slotte, die permacultuur als het ware uitgevonden heeft - of toch op zijn minst
bekend gemaakt - maakt het nog eenvoudiger: ‘Permacultuur is het creëren van kleine paradijsjes op
aarde.’

En daarmee weet eigenlijk nog steeds niemand wat permacultuur precies is.

Bill Mollison, een Australische professor, creëerde het woord uit een samentrekking van ‘permanente
cultuur’, waarbij het woord cultuur elke menselijke ingreep in de natuur inhoudt, dus ook landbouw
(agricultuur). Het idee kwam eigenlijk uit een thesis van een van zijn studenten, David Holmgren, die
het concept opwierp dat er toch echt een mogelijkheid moest bestaan voor de mens om mens te zijn
zonder daarbij de aarde te verwoesten. Samen gingen professor en student aan de slag met ideeën
en ontwerpen en kwamen uiteindelijk op de proppen met een systeem dat gebaseerd was op drie
ethische regels: 

1. Zorg voor de aarde

2. Zorg voor de mensen

3. Herinvesteer in de zorg voor de aarde en voor de mensen.

WAT IS DUS GEEN PERMACULTUUR?



Om het maar een keer heel rechtuit te zeggen: onze hele moderne manier van leven druist in tegen
de ethiek  van permacultuur.  Ons op eeuwige groei  gebaseerde economische systeem maakt  dat
sommige mensen rijk zijn en zich alles kunnen veroorloven op de rug van arme mensen die, om welke
reden dan ook, er niet in slagen om voldoende geld te verdienen om op een menswaardige manier te
leven. Ons voedselsysteem is gefundeerd in reusachtige monoculturen, die de ecologie van de aarde
uit  balans  trekken.  We  verwarmen  en  verplaatsen  ons  met  op  fossiele  en  niet  hernieuwbare
grondstoffen gebaseerde energie. We hebben onze steden zo aangelegd dat ons water, onze lucht en
de aarde die ons voedsel moet produceren bijna onherstelbaar vervuild raken.

De gevolgen zijn niet meer te negeren. We tuimelen wereldwijd van de ene economische crisis in de
andere. Olieprijzen stijgen en daarmee ook de prijs die we moeten betalen voor het comfortabele
leven dat we gewoon zijn. Onze voeding legt duizenden kilometers af voor het soms weken later op
onze  tafel  terecht  komt  en  staat  bol  van  bewaarmiddelen,  terwijl  het  grootste  deel  van  de
voedingswaarde verloren is gegaan. Onze natuur beperkt zich tot kleine versnipperde stukjes land,
waarin de meeste wat grotere zoogdieren geen leefbare biotoop meer vinden. Onze aarde warmt op
en wreekt  zich  met  nooit  geziene super stormen,  orkanen,  tyfoons enzovoort.  We hebben grote
delen van de aarde in stenen woestijnen veranderd, waar zelfs het regenwater geen weg doorheen
vindt. We hebben onze rivieren rechtgetrokken en ingedijkt zodat ook daar het water nauwelijks nog
in de bodem kan filteren. 

Ik behoor tot een generatie die is opgegroeid met de boodschap dat we de verkeerde kant op gaan.
Sinds ik denkende tiener was, ben ik getuige geweest van ‘milieuverbeterende ingrepen’. Het verbod
op gebruik van DDT, het ontstaan van de gemeentelijke milieudiensten, de gesorteerde ophaling van
huisvuil, het ontstaan van natuurverenigingen, de herwaardering van onze oude bossen… Het zijn
allemaal dingen waar we dankbaar voor zijn. Maar uiteindelijk zijn ze slechts een laagje suikerglazuur
om de hele bittere pil die we te slikken hebben, namelijk dat er op zich helemaal niets veranderd is
en dat de verwoesting van ons leefmilieu er nauwelijks door afgeremd wordt.

HOE KAN PERMACULTUUR HIER VERANDERING IN BRENGEN?

In principe is  de ethiek van permacultuur een oplossing op zich.   Als  al  onze inspanningen erop
gericht zijn om tegelijkertijd goed te doen voor de aarde en goed te doen voor de mensheid, dan
moet er uiteindelijk  een duurzame balans ontstaan. Dat is niet moeilijk  te begrijpen. De vraag is
alleen  hoe  je  daarmee aan  de  slag  gaat,  want  woorden  zijn  uiteindelijk  slechts  woorden  en  de
menselijke geschiedenis toont ons dat vrijwel alles wat we doen in naam van ‘vooruitgang’ om ons
leven aangenamer te maken, uiteindelijk nadelig is voor het ecosysteem aarde.

Als  antwoord  op  deze  vraag  reikt  permacultuur  een  aantal  principes  en  technieken  aan  om  de
driedelige ethiek te ondersteunen. De voornaamste daarvan is ‘observeren en interageren (met de
natuur)’. 

Uiteindelijk kunnen wij ons als mens niet buiten de natuur plaatsen. Zelfs als we intellectueel ver
boven elk levend wezen op onze aarde staan, dan nog blijven we voor ons overleven afhankelijk van
de werking van de natuur. De zuurstof die we ademen, het water dat we drinken, het voedsel dat we
eten,  ...  we  beschikken  er  enkel  en  alleen  over  omdat  de  werking  van  de  natuur  ze  ons  ter
beschikking stelt.  Zelfs  de  fossiele grondstoffen die we gebruiken zijn een gevolg van natuurlijke
processen.



De (waarschijnlijk even natuurlijke) arrogantie van de mens die hem ervan overtuigt dat hij bovenaan
de natuurlijke rangorde op onze aarde (en misschien zelfs daarbuiten) staat, heeft hem er toe verleid
om de natuur te negeren en te trachten eigen natuurwetten op te stellen. Op zich kan ik dat niet
veroordelen. Er is niets verkeerd aan het manipuleren van de natuurlijke gang van zaken om daar
voordeel uit te halen. Er is zelfs niets verkeerd aan het gebruik van fossiele grondstoffen als ze ter
beschikking zijn. Wat echter wel verkeerd is, is onze afhankelijkheid van eindige grondstoffen, die
maakt  dat  we  eindeloos  geld  en  middelen  steken  in  het  delven  ervan  en  van  gemanipuleerde
voedselproductie,  die  maakt dat we er hele regenwouden voor opofferen.  In een poging om de
steeds groeiende menselijke bevolking dezelfde levensstandaard te bezorgen die in West-Europa is
ontstaan, zijn we steeds meer gaan delven, steeds meer gaan manipuleren, tot we uiteindelijk op de
rand staan van de ondergang van het ecosysteem aarde zoals we dat kennen.

Pas  als  we  weer  binnen  dit  ecosysteem  gaan  leven,  het  observeren  en  nabootsen  om  in  onze
behoeftes te voorzien, kan er ook weer herstel optreden. 

De overige principes zijn erop gericht om dit op een zo positief mogelijke manier uit te voeren. Het
gebruik  van  opgeslagen  hernieuwbare  energie,  van  hernieuwbare  grondstoffen  en  diensten,  van
diversiteit, de creatieve reactie op verandering, het gebruik van randen en het marginale, van kleine
en traag werkende ingrepen,  het hergebruik van afvalstoffen, het ontwerpen vanuit het patroon naar
het detail toe, het gebruik van de oogst die ter beschikking is, het toepassen van zelfkritiek en het
aanvaarden van feedback. Deze principes zijn hulpmiddelen die permacultuur ter beschikking stelt
om naar best vermogen de natuur op een duurzame manier te gebruiken om in onze menselijke
behoeftes te voorzien.

VOEDSELVOORZIENING

Permacultuur richt zich voornamelijk – hoewel geenszins uitsluitend – op de voedselproductie. Zeven
miljard mensen voeden is namelijk een hele opgave en het zal nog moeilijker worden als we straks
met acht miljard zijn.  De fout die we daarbij  maken, bestaat er in dat we gecentraliseerd in die
voedselbehoefte willen voorzien en daar de verkeerde voedingsmiddelen voor gebruiken.

Ergens  in  een  ver  verleden  ontdekte  de  mens  dat  de  zaden  van  grassen  een  gemakkelijk  te
manipuleren  oogst  vertegenwoordigen,  die  bijna  overal  groeit  en  bovendien  een  goede,  honger
stillende aanvulling kan zijn op het menselijke dieet van vruchten en vlees. Dit was het begin van de
landbouw en het ontstaan van de sedentaire mens. In de loop der eeuwen werd de graanproductie
almaar groter en werd de mens ook almaar afhankelijker van granen als basisvoedsel. Daarbij kwam
dat een groot deel van de bevolking door verstedelijking ook niet meer in staat was om haar eigen
voedsel te produceren. Dit alles leidde tot reusachtige monoculturen die enkel machinaal kunnen
bewerkt en geoogst worden. Dat leidt weer tot een uitputting van de bodem en een ongekende
aanwakkering van plagen. De menselijke oplossing: kunstmeststoffen en pesticiden. 

Hoewel sinds de jaren zeventig aangetoond werd dat de uitputting van de bodem erosie veroorzaakt,
waardoor  hele  stukken  land  totaal  onbruikbaar  worden  voor  de landbouw en dat  pesticiden  de
oorzaak zijn van onder andere vogel- en bijensterfte, blijft de traditionele landbouw verder inzetten
op nog grotere monoculturen, plaagresistente zaden, genetisch gemanipuleerde voedselgewassen en
nog meer kunstmatige bemesting.



De enige manier om de wereldbevolking duurzaam te blijven voeden, zeggen de grote concerns die
door deze manier van voedselproductie steeds rijker en machtiger worden en al het mogelijke doen
om zowel de overheden als de wetenschap in hun hand te houden. 

Niet  zo,  zegt  permacultuur.  Wetenschappelijke  berekeningen  en  simulaties  hebben  ondertussen
aangetoond dat de enige manier om de wereldbevolking blijvend van voedsel te voorzien een lokale
productie van hoogkwalitatief voedsel is. Voedsel dat aan bomen en op vaste planten groeit in plaats
van geforceerde eenjarige groenten en graangewassen. Voedsel dat zaadvast is, zodat een deel van
de oogst het volgend jaar opnieuw kan uitgezaaid worden (of zichzelf uitzaait). Vlees dat van dieren
afkomstig is die met respect behandeld werden en in de mate van het mogelijke levend voedsel te
eten kregen. 

In een natuurlijk milieu zijn er nauwelijks plagen. Als er zich toch een opflakkering van een bepaalde
‘pest’ voordoet, dan treedt het ingebouwde reguleringssysteem van de biotoop in werking en zorgt
ervoor  dat  de  natuurlijke  vijanden  van  deze  pest  eveneens  een  babyboom  krijgen,  zodat  het
ecosysteem weer in evenwicht komt. Dit kan echter enkel wanneer het systeem diversiteit toelaat.  In
een monocultuur  waar kilometers  in  het  rond geen enkele  andere plant  te  bekennen is,  vinden
insecten die van deze plant leven een rijk gevulde tafel voor, maar andere dieren kunnen er niet
overleven. 

Laat ons als voorbeeld een veld rodekool nemen. Koolwitjes houden van kool. Al gauw worden alle
koolwitjes uit de wijde omstreken naar het veld gelokt om er hun eieren af te zetten. De rupsen die
later uit die eieren komen, kunnen zich geen mooier paradijs indenken. Als ze één plant kaalgevreten
hebben, trekken ze gewoon naar de volgende. Uiteindelijk worden al deze rupsen koolwitjes en het
volgend koolseizoen zullen ze in nog grotere getalen komen opdagen. Nu zijn er natuurlijk wel dieren
genoeg die van de rups van koolwitjes houden: vogels, egels, padden, … Het probleem is alleen dat ze
in dat veld van rodekool zelf niet kunnen overleven. Vogels vinden er geen bomen van waaruit ze een
aanval op de rupsen kunnen inzetten of waar ze hun nesten kunnen bouwen, egels vinden er geen
onderbegroeiing waarin ze zich kunnen terugtrekken en padden vinden er geen water. 

Als de boer dus nog wat rodekool wil  overhouden om op de veiling te verkopen, heeft hij in het
huidige  landbouwsysteem geen andere mogelijkheid dan naar  de sproeier  te grijpen.  Als  hij  een
biologische boer is, kan daar zelfs een organisch sproeimiddel in zitten, maar organisch of niet, het zal
de rupsen van het koolwitje doden. En daarmee ook alle andere rupsen die toevallig in het kolenveld
verzeild zijn geraakt. En de vogel, egel of pad die aan de rand van het kolenveld toch nog enkele
rupsen heeft weten buit te maken. En alle andere beestjes die in en op de bodem van het kolenveld
leefden en hun uiterste best deden om de kolen van de humus te voorzien die ze nodig hebben om te
groeien. Wat er dan weer toe leidt dat de boer naar kunstmatige bemesting – al dan niet organisch –
moet grijpen om toch wat veilingwaardige kolen te produceren.

DIVERSITEIT

Permacultuur ondersteunt daarom een voedselproductiesysteem dat gebaseerd is op een polycultuur
naar het voorbeeld van het bos. Daarbij maakt het gebruik van de diversiteit van de lagen die in een
natuurlijk  bos  ook  voorkomen:  hoge  bomen,  lage  bomen,  struiken,  kruiden,  bodembedekkers,
wortels, klimplanten, waterplanten en oeverplanten. 



Dit systeem heeft meer dan één voordeel. Zo goed als elke plant die in dit ‘voedselbos’ voorkomt, kan
een bron van inkomsten zijn. Noten, fruit, kleinfruit, bladgroenten, wortelgroenten, vruchtplanten, …
Zelfs granen kunnen een plaats vinden in dit systeem. Dat betekent dat de opbrengst per hectare veel
groter is dan bij een monocultuur. Op een oppervlakte waar anders, laat ons zeggen 100 maïskolven
kunnen geoogst worden, kan een voedselbos kilo’s kastanjes produceren van de kastanjeboom die
het  dak  van  het  systeem  vormt.  Onder  de  canapé  van  de  kastanjeboom  staan  echter  ook  een
appelboom  en  een  pruimenboom,  die  samen  nog  eens  voor  kilo’s  fruit  zorgen.  Tegen  de
kastanjeboom klimt een rozelaar, die naast rozenblaadjes ook rozenbottels produceert. Samen met
die appelboom levert die in het najaar grondstof voor confituren en jams. Maar daarmee is het nog
niet  af.  Tussen  de  appel  en  de  pruimenboom  staan  immers  ook  nog  eens  bessenstruiken:  rode
bessen, zwarte bessen, kruisbessen, bosbessen, … In het voorjaar is de bodem bedekt met daslook en
bosaardbeitjes  en  later  komen  de  aardperen  boven  en  komen  er  vruchten  aan  de  Siberische
erwtenstruik, begint de rabarber te groeien en kan je hier en daar asperges beginnen te steken. Wie
wil kan er ook nog eens kippen laten onder lopen en dagelijks eitjes rapen.

Een tweede voordeel is dat een dergelijk op de natuur gebaseerde systeem nauwelijks of geen plagen
kent.  Er  zijn  immers  nergens  grote  hoeveelheden  van  dezelfde  plant  die  plaaginsecten  kunnen
aantrekken.  De  enkele  rups  van  dat  ene  koolwitje  dat  zijn  weg  heeft  gevonden  naar  de  paar
koolplanten die tussen je andere planten staan, kan van heel veel geluk spreken als ze niet de dag dat
ze uit het ei kruipt, wordt opgegeten door de koolmees die in een nestkast aan de notenboom huist.

Ook  voor  onkruid  is  er  nauwelijks  plaats,  aangezien  alle  beschikbare  bodemoppervlakte  reeds
ingenomen werd door planten van je eigen keuze. Eens het voedselbos zich gevestigd heeft, heeft de
mens er eigenlijk helemaal niets meer te doen, behalve te oogsten. Net zoals dat in een natuurlijk bos
gebeurt, zorgt het systeem voor zijn eigen voeding en verzorging. De gevallen bladeren van de bomen
vormen in het najaar een mulch op de bodem die, samen met de uitwerpselen van ontelbare vogels
en  kleine  zoogdieren  die  er  leven  (en  eventueel  je  kippen  die  er  rondscharrelen),  een  perfecte
bemesting van de bodem bewerkstelligen, geholpen door de wormen, bodemdiertjes, bacteriën en
schimmels die talrijk in de bodem aanwezig zijn, aangezien we die niet hebben verstoord met de
ploeg, de eg, of de sproeikar.

Het enige nadeel dat een traditionele boer kan opwerpen, is dat hij zijn dure tractor en zijn variatie
aan even dure aanhangsels voor die tractor niet kan gebruiken. Het is inderdaad zo dat in dit systeem
niet machinaal kan geoogst worden. Maar aangezien oogsten dan ook het enige is dat hier moet
gebeuren,  naast  misschien  hier  en daar  een  beetje  snoeiwerk  en hulp  bij  het  uitzaaien,  kan  dit
nauwelijks een nadeel genoemd worden.

VLEES

Wat is er mis met het vlees dat we nu eten? 

Buiten het feit dat het afkomstig is van fabrieksboerderijen die honderden, soms duizenden dieren
houden in plaatsen waar ze zich nauwelijks kunnen bewegen? Buiten het feit dat ze vaak op zo’n
brutale manier op en af het transport naar het slachthuis gedreven worden, dat de stresshormonen
zelfs  te smaken zijn?  Buiten het feit  dat  ze gevoed worden met producten die de halve wereld
moeten  rondreizen  en  langs  een  aantal  verwerkingscentra  passeren  voor  ze  in  de  trog  terecht
komen? 



We kennen zelfs de smaak niet meer van het vlees van een varken dat vrij heeft mogen rondlopen in
een eiken- en kastanjebos, waar het in het voorjaar malse voorjaarsblaadjes heeft kunnen eten en in
de  zomer  naar  wortels  en  wormen  heeft  kunnen  wroeten  en  zich  in  het  najaar  heeft  kunnen
volproppen met al het goede dat uit de bomen naar beneden valt.

Of van de koe die naast mals gras dagelijks ook een saladebar van voedende planten in de weide te
eten  krijgt.  Die  samen met  haar  zussen  grazend heeft  kunnen rondwandelen  en  door  beweging
spieren opbouwt in plaats van door massa’s proteïnerijke sojapellets. Die nadien onder enkele bomen
in de schaduw rustig kan liggen herkauwen en de volgende dag samen met de hele kudde weer naar
een andere weide vertrekt, waar alweer zo’n lekker mals gras en een saladebar op haar liggen te
wachten.

Ook dit is permacultuur. Als we ons vlees willen produceren naar het voorbeeld van de natuur, dan is
de eerste vereiste dat we onze vleesdieren in een voor hen natuurlijke omgeving houden. 

Ook  hier  geldt  dus  in  de  eerste  plaats:  observeren  en  interageren.  In  de  natuur  zien  we  grote
herkauwers over een grasvlakte zwerven in kuddes van soms duizenden dieren groot (gnoes in Afrika
of bizons in Amerika voor ze daar zo goed als uitgemoord werden). Ze blijven dicht bij elkaar, want dat
is de beste verdediging tegen de grote roofdieren die hun natuurlijke vijanden zijn (leeuwen, wolven,
…). Ze blijven nooit op één plaats, maar zijn voortdurend in beweging en als ze een plaats eenmaal
verlaten  hebben,  komen  ze  er  gewoonlijk  datzelfde  seizoen  niet  meer  terug.  
Eens  die  grote  grazers  verder  getrokken  zijn,  wordt  de  plaats  ingenomen  door  andere  dieren.
Prairiehoenders, bij voorbeeld, die dankbaar gebruik maken van het feit dat er honderden vliegen en
andere insecten op de uitwerpselen van de grazers  afgekomen zijn  en er  hun eieren in  hebben
gelegd. Ze beginnen er met overgave in te wroeten, waardoor ze het mest verspreiden, en pikken
naar hartenlust alle larven en andere lekkernijen op. Na de vogels, komen er dan weer andere dieren,
zoals bij voorbeeld antilopen en giraffen. Zij hebben niet zozeer gras nodig, dan wel minder malse
planten, zoals  de distels  en houtige kruiden die de grazers  overgeslagen hebben en de onderste
blaadjes van de bomen (of de bovenste in het geval van een giraf).

De vleesproductie volgens permacultuurprincipes bootst deze natuurlijke gang van zaken na in bij
voorbeeld systemen  die ‘paddock shift’ en ‘mob grazing’ worden genoemd. Het beschikbare weiland
wordt verdeeld in kralen die net groot genoeg zijn voor een kudde koeien om ongeveer 30% van het
beschikbare voer (liefst verschillende grassoorten, aangevuld met andere weideplanten) op te eten in
één of twee dagen tijd. Daarna worden zij naar de volgende kraal geleid. Enkele dagen na de koeien
worden de kippen (in een verplaatsbaar kippenhok) in de eerste kraal vrijgelaten. Deze tijdindeling
heeft  de  larven  tijd  gegeven  om  uit  hun  ei  te  kruipen,  zodat  de  kippen  een  rijk  gevulde  tafel
voorvinden. Ze scharrelen, eten de beestjes op en verspreiden de koeienvlaaien zodat de hele weide
ermee bemest wordt. En ondertussen gaan ze ook door met eieren leggen in hun mobiele kippenhok.

Er zijn ontelbare variaties op dit  voorbeeld mogelijk.  In plaats van koeien,  kunnen de grazers  bij
voorbeeld ook ganzen zijn, of de kippen kalkoenen. In een bebost landschap kan er bij voorbeeld ook
met een rotatie van varkens, geiten en eenden gewerkt worden. Zoals alles in permacultuur zijn de
mogelijkheden slechts beperkt door de visie van de permaculturist en zijn vermogen om de natuur te
begrijpen en naar zijn eigen behoeftes te interpreteren en te gebruiken. 



Een van  de grote  voordelen  van  deze manier  van werken is  dat  de dieren het  gewoon zijn  om
verplaatst te worden en geleerd hebben de mens te vertrouwen, wat transport naar het slachthuis
meteen  veel  minder  stressvol  maakt.  Sommige  van  de  grotere  permacultuur  vleesbedrijven  in
Amerika  hebben  zelfs  een  slachthuis  op  hun  eigen  boerderij  geïnstalleerd  om  alle  transport  te
vermijden.

MULTIFUNCTIONALITEIT

Ik heb het al gehad over hoe belangrijk diversiteit  in een permacultuurproject is.  Een ander zeer
belangrijk  iets  dat  daar  nauw  mee  samen  hangt,  is  multifunctionaliteit.  In  de  natuur  heeft  elk
element zijn eigen nis in het grote web dat ecosysteem genoemd wordt. Daar heeft het welbepaalde
functies te vervullen. De eerste functie die elk levend organisme heeft, is zichzelf en zijn soort in
stand  houden.  Een  dier,  een  plant,  een  schimmel,  …  zal  altijd  in  de  eerste  plaats  proberen  te
overleven en zichzelf voort te planten. Om dat te doen heeft het echter bepaalde omstandigheden
nodig. Die omstandigheden worden voor een deel gevormd door andere levende organismen. Deze
andere organismen hebben evenzeer als dominante functie om zichzelf  en hun soort  in stand te
houden, maar ze hebben daarnaast in het ecosysteem ook een secundaire functie doordat ze helpen
een biotoop te creëren voor andere organismen. Dat kan zijn door een nestplaats ter beschikking te
stellen zoals bomen dat doen voor vogels. Of door mineralen die door de wortels diep uit de bodem
werden gehaald  via  de bladerval  ter  beschikking  te  stellen van planten die  niet  zo diep kunnen
wortelen. Of gewoon omdat ze voedsel zijn voor andere organismen, zoals gras dat is voor een grazer.

Permacultuur maakt gebruik van deze multifunctionaliteit om een zo groot mogelijke opbrengst te
verkrijgen. Zo zal een kip nooit enkel gezien worden als producent van vlees of van eieren (of allebei),
maar tegelijkertijd ook als plaagbestrijder, als mestverspreider, als mestproducent en als ploeg. Een
begrip in permacultuur is bij voorbeeld de ‘kippentractor’. Dit is een verplaatsbaar kippenhok met
kippenren, dat om de paar dagen (of dagelijks afhankelijk van hoe groot de ren is en hoeveel kippen
er in zitten) over een veld verplaatst wordt. Na deze verplaatsing krijgen de kippen een nieuw stuk
begroeide grond waar ze kunnen scharrelen en pikken naar hartenlust, terwijl ze het stuk dat ze net
verlaten hebben voor ons mooi voorbereid hebben om in te planten door het om te woelen, er alle
slakken en aaltjes en dergelijke uit te verwijderen en er hun uitwerpselen op achter te laten.

Dit gaat niet enkel op voor dieren. Een notenboom wordt in de permacultuur niet alleen gezien als
leverancier  van  noten,  maar  ook als  leverancier  van  schaduw,  als  nestplaats,  als  leverancier  van
mulch, als onkruidverdelger (doordat een notenboom een bepaalde stof uitscheidt, groeien er geen
andere  planten  in  zijn  buurt,  wat  de  ideale  plaats  biedt  om  een  zithoekje  te  creëren)  en  als
insectenbestrijder (door zijn geur houdt hij onder andere muggen op afstand, wat dat zitplaatsje nog
aangenamer maakt). Daarnaast kunnen de omhulsels van de noten ook gebruikt worden om textiel te
verven,  uit  het  blad  kan  een  medicinale  thee  getrokken  worden  en  het  hout  heeft  een  mooie
roodachtige kleur en wordt graag gebruikt voor meubels.

Dit principe kan in alle aspecten van het leven gebruikt worden. We bouwen een dak op ons huis om
de regen buiten te houden. In de permacultuur gaan we dan meteen kijken op welke manieren we
dat dak nog meer kunnen gebruiken. Als we in ons bouwontwerp rekening houden met de stand van
de  zon,  dan  kunnen  we  het  zo  plaatsen,  dat  we  een  deel  van  het  dak  kunnen  gebruiken  om
fotovoltaïsche panelen te plaatsen en daarmee onze eigen elektriciteit maken. We kunnen er ook
zonneboiler  panelen  plaatsen  waarmee  we  ons  water  verwarmen.  Een  ander  deel  van  het  dak



kunnen we gebruiken om water op te vangen en dat dan naar een waterreservoir leiden waarmee we
onder andere de tuin kunnen besproeien of poetsen of het toilet doorspoelen of zelfs douchen. We
kunnen dat dak ook zo bouwen dat het licht toelaat in de ruimte eronder met een dakvenster of een
koepel. Als we het minder hellend maken, kunnen we er ook een groendak van maken waardoor het
water bij een regenbui niet allemaal gelijk naar beneden komt en onze riolering overbelast, maar het
ook de tijd geeft om weer te verdampen en in de atmosfeer terecht te komen. En waarom niet een
gedeelte helemaal plat maken en een daktuin aanleggen?

WATER

Water is een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste behoefte van de mens. Zonder drinkbaar
water heeft  een mens slechts enkele dagen te leven, om nog niet  te spreken van de honderden
andere manieren waarop wij water gebruiken om een comfortabel leven te leiden. Water is dus een
van de kostbaarste dingen die de aarde ons schenkt. Laat dan precies dat water een van de grootste
problemen zijn waar onze planeet in deze tijd mee te maken heeft.

Wanneer iemand die aan permacultuur wil gaan doen een stuk land gaat observeren, is zijn eerste
bekommernis meestal water. Is er water aanwezig op het stuk en zo ja, hoe gedraagt het zich? Trekt
het bij elke regenbui meteen in de grond, zoals dat op vlakke zandgrond vaak het geval is, of stroomt
het via een bepaalde weg van hoog naar laag en neemt het op die route een deel van de bodem
mee? De vraag die de permaculturist zich stelt is: hoe kan ik regenwater opvangen en het zo efficiënt
mogelijk gebruiken voor het weer van het stuk land verdwijnt?

Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Elk gebouw met een dak geeft mogelijkheid om water
te verzamelen, net als een verharde weg die langs het stuk land loopt. Opslag van dit water is ook op
vele manieren mogelijk. Er is de gewone regenton, de regenput of andere reservoirs, maar er zijn ook
poelen, die dan weer voor andere dingen kunnen gebruikt worden, zoals het kweken van vissen, van
waterplanten, voor eenden, als kikkerpoel, … Een veel gebruikt hulpmiddel in permacultuur zijn bij
voorbeeld ook ‘swales’. Dit zijn ondiepe grachten die de contouren van het landschap volgen en het
water zo vertragen, dat het de kans krijgt om in de bodem te sijpelen en de vegetatie daar te voeden.
Deze kunnen afgewisseld worden met vijvers en poelen, die eveneens de contourlijnen volgen en
waar eventueel extra voedingsmiddelen aan het water toegevoegd worden door bij voorbeeld vissen
of  eenden.  Op  het  laagste  deel  van  het  stuk land kan er  dan misschien  een  rietveld  aangelegd
worden. Voordat het water het stuk land verlaat, haalt het riet er dan nog de laatste voedingsresten
uit, zodat het water bijna volledig gezuiverd weer in de natuur terecht komt. Het riet kan dan jaarlijks
gemaaid worden  (wat  de groei  ervan ten goede komt)  en  als  mulch  in  het  voedselbos gebruikt
worden, waardoor de uit het water gehaalde voedingsstoffen weer in de bodem terecht komen en de
voedselproductie voeden.

Ook hierop  zijn  ontelbare  variaties  mogelijk,  maar steeds geldt:  observeer  en interageer  met  de
natuurlijke  gang  van  zaken  en  haal  op  zoveel  mogelijk  verschillende  manieren  nut  uit  wat  er
voorhanden is.

Permacultuur is echter ook efficiënt gebruik maken van het huishoudwater. Zoals het nu is, zijn de
meeste huizen in ons land aangesloten aan een rioleringssysteem. Op zich is dat een goed ding, want
deze  riolen  leiden  het  door  ons  vervuilde  water  naar  waterzuiveringsstations,  waar  op  een
biochemische manier de vervuiling uit het water wordt gehaald voor het meestal weer in een of



andere waterloop terecht komt. Maar het systeem is voor verbetering vatbaar. Bij  zware regenval
komt immers ook regenwater in de riolen terecht, waardoor dit in principe zuivere water meteen ook
vervuild wordt. Doordat het water in de meeste bebouwde kommen nergens de mogelijkheid heeft
om  ergens  anders  naartoe  te  lopen,  komt  het  meer  en  meer  voor  dat  de  riolen  en  de
waterzuiveringen de hoeveelheid water niet meer aankunnen en er dus steeds vaker vervuild water
weer in de natuur terecht komt. In veel gemeenten is men begonnen met de gescheiden afvoer van
regenwater, wat al een heel duidelijke stap in de juiste richting is. Bouwreguleringen verplichten sinds
2005 een aparte regenwateropvang voor nieuwbouw. En ook dat is een goed ding. Dit regenwater
kan zonder problemen gebruikt worden om o.a. het toilet door te spoelen, te poetsen, de tuin te
begieten… Niet  enkel  lossen we daarmee een deel  van het  rioleringsprobleem op,  we ontlasten
tegelijkertijd ook onze drinkwatervoorraden die, in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken,
ook niet oneindig zijn.

Permacultuur  gaat  nog  een  stapje  verder  dan  dit.  Ons  grijs  water  (gebruikt  water  uit  douche,
afwasmachine, wasmachine en poetswater) is in principe niet zwaar genoeg vervuild dat ze door de
grote  industriële  waterzuiveringssystemen  van  de  overheid   moeten  gezuiverd  worden.  Zeker
wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van al te agressieve schoonmaakmiddelen, kan het grijs
water op een heel eenvoudige manier ter plekke gezuiverd en hergebruikt worden. Wie plaats heeft,
kan  een  rietveld  aanleggen  of  een  waterzuivering  met  plantenbakken,  maar  er  zijn  ook  kleine
waterzuiveringssystemen voor particulieren in  de handel  die  heel  gemakkelijk  kunnen ingegraven
worden onder een terras of een oprit.

Wie permacultuur denkt, heeft zelfs geen riolering nodig, want ook zwart water (uit het toilet) kan
worden vermeden door bij voorbeeld een composttoilet. Die kan je natuurlijk zelf maken, maar er zijn
ook zeer goede, totaal hygiënische en reukloze composttoiletten in de handel te verkrijgen. 

MENSEN

De fout die door permaculturisten soms gemaakt wordt, is dat ze de focus leggen op het ecologische
aspect. En dat is ook normaal, want juist dit ecologische aspect hebben wij als mensheid honderden
jaren lang verwaarloosd. Het is omdat we van de natuur zijn weg gedwaald, dat er nu iets nodig is als
permacultuur  om  het  weer  in  orde  te  maken.  Toch  zou  het  verkeerd  zijn  om  te  zeggen  dat
permacultuur  zich  vooral  om het  behoud van  de  natuur  bekommert.  De  permacultuur-ethiek  is
driedelig en zorg voor de aarde is slechts één pijler waarop het systeem is gebouwd. De tweede pijler,
zorg voor de mensen, is even belangrijk. 

De mens is een onlosmakelijk deel van de natuur. Natuurlijk zou de natuur ook blijven bestaan als de
mens er niet meer was, maar net zoals bij alle andere levende wezens is onze eerste bekommernis
om onszelf en onze soort in stand te houden. Daar zijn we heel goed in. Zo goed, dat we op amper 20
000  jaar  tijd  van  een  zeldzame  soort  die  hier  en  daar  in  vruchtbare  valleien  voorkwam,  zijn
uitgegroeid  tot  een  populatie  van  weldra  8  miljard  individuen  verspreid  over  de  hele  wereld.
Waarschijnlijk zijn we daarmee het wezen dat zich op aarde het gemakkelijkst aanpast. Ik geloof niet
dat er één diersoort is die even wijd verspreid leeft als de mens.

We zijn met te velen, wordt er wel eens gezegd, en misschien is dat ook wel zo. Maar je moet als
mens toch echt een steen als hart hebben als je gevoelloos blijft voor het leed van andere mensen.
We bewijzen het keer op keer weer als er ergens in een ver werelddeel een ramp gebeurt waardoor



de plaatselijke bevolking in nood verkeert. We geven graag een deel van onze zuurverdiende centjes
aan hulporganisaties en –initiatieven.  De tijd dat we mensen met een andere huidskleur en een
andere cultuur niet echt als volwaardige mensen zagen, is nu wel voorbij. 

Daarom is een wezenlijk deel van permacultuur ook het vormen van gemeenschap. Geen enkel mens
is een eiland, en al zeker niet in onze moderne maatschappij. We zijn afhankelijk van elkaar om in
onze behoeftes te voorzien. Er bestaat amper nog iemand die alle vaardigheden bezit die nodig zijn
om in  leven te blijven.  In de moderne maatschappij  zijn we allemaal  zo gespecialiseerd,  dat  we
zonder andere specialisten bijna niets meer kunnen verwezenlijken. Als we een huis willen bouwen,
hebben  we  niet  alleen  een  architect  nodig,  maar  ook  een  grondwerker,  een  metser,  een
schrijnwerker, een elektricien, een loodgieter, een ramenmaker, een dakwerker, een isolateur, een
bezetter, een vloerder, een schilder, een verwarmingsinstallateur, …

Op zich  is  daar  niets  mis  mee.  Dat  is  wat  gemeenschap  is:  mensen  samen brengen  om iets  te
verwezenlijken dat we in ons eentje niet kunnen. Alleen loopt het fout als een groot deel van de
mensen in deze gemeenschap niet meer in staat zijn om in hun behoeftes te voorzien omdat ze deze
vergaande specialisatie niet kunnen betalen. Het doel van gemeenschap is juist om iedereen in staat
te  stellen aan zijn  behoeftes  te  voldoen.  Daar  is  onze politiek  en economisch gerichte  moderne
maatschappij  haar  doel  voorbijgeschoten.  De  sociale  initiatieven  (die  overigens  ook  politiek  en
economisch gestuurd worden) zijn slechts een pleister op de wonde.

Permacultuur  richt  zich  daarom  op  het  vormen  van  in  eerste  instantie  kleine  en  lokale
gemeenschappen.  Buren  die  samen  een  stukje  braakliggend  land  omvormen  tot  een
gemeenschappelijke tuin  waar alle  kinderen uit  de  buurt  op weg naar school een appel  kunnen
plukken en na schooltijd op de speeltuigen kunnen rondhangen terwijl enkele mama’s een grote pot
soep koken met groenten uit de gemeenschappelijke moestuin. De kinderen van werkende mama’s
die het te druk hebben om zelf te koken, nemen een potje mee naar huis. In ruil daarvoor geeft die
werkende  mama  op  zaterdag   bijles  aan  de  kinderen  die  het  moeilijk  hebben  op  school.   De
plaatselijke kruidenier verkoopt enkel groenten en fruit die door lokale boeren zijn geteeld en de
slager verkoopt vlees van eigen bodem. Kleine, plaatselijke ondernemingen worden aangemoedigd.
Kleren verstellen (en soms zelfs maken) gebeurt door de buurvrouw die goed overweg kan met de
naaimachine. De buurman die automecanicien is, herstelt ook de grasmaaier en als het moet ook de
lekke band van de kruiwagen en een gebroken fietsketting. Het hoeft allemaal niet gratis te zijn, maar
voor buren uit  de plaatselijke gemeenschap geldt  er wel een speciale prijs.  In sommige gevallen
wordt er zelfs alternatief lokaal geld gebruikt, waarmee je ook in de plaatselijke winkels kan betalen. 

Permacultuur heeft enkel waarde als ook de mens er beter van wordt. Natuurlijk zouden we met zijn
allen beter  af  zijn  als  de  biodiversiteit  wereldwijd  hersteld  werd en  er  een  einde kwam aan  de
opwarming van de aarde, maar we zijn geen van allen bereid om daar ons comfortabel leventje voor
op te geven. Enkele euro’s bijdragen doen we nog wel en af en toe als vrijwilliger inspringen, willen
we ook nog. Maar we trekken de lijn als we daadwerkelijk iets moeten opgeven. We gaan in de winter
niet  in  een  koud  huis  zitten  omdat  de  stookolie  waarmee  we  het  verwarmen  bijdraagt  tot  het
broedkaseffect. 

Wat permacultuur doet, is een alternatieve manier aanbieden om dat huis te verwarmen met bij
voorbeeld  een  ‘rocket  mass  heater’,  die  slechts  een  fractie  verbruikt  van  een  conventionele



houtkachel,  uren  later  nog  steeds  het  huis  warm  houdt  en  tegelijkertijd  ook  dienst  doet  als
kookfornuis en warmwaterketel.

Of een alternatieve manier om een huis te bouwen met wegwerpmaterialen, zoals de zogenaamde
‘earthships’  die voor een groot deel uit  met aarde gevulde autobanden zijn opgetrokken.  Perfect
geïsoleerd aan de noordkant en een glazen zuidkant om zoveel mogelijk licht en warmte binnen te
laten, met een ingebouwd regenwatercircuit  en composttoilet  en bijhorende waterzuivering,  met
binnenwanden die uit glazen flessen bestaan om het licht van de ene kamer in de andere toe te laten
en alle comfort die een conventioneel huis kan bieden, maar met een veel kleinere impact op het
milieu.

DE TOEKOMST

De toekomst, die van de aarde en die van de mensheid op de aarde, daar is het eigenlijk waar het
allemaal om gaat. Daar gaat ook de derde ethische regel van permacultuur over: herinvesteren. Een
deel van de opbrengst van je project moet geherinvesteerd worden in je project en in projecten van
anderen, zodat ze kunnen groeien. Eigenlijk is dat gewoon heel gezond zaken doen. Je wilt namelijk
niet ter plaatse staan te trappelen. Je wilt vooruitgang boeken. Zeker als het gaat om herstel (herstel
van het ecosysteem aarde, herstel van de wanverhoudingen in de menselijke maatschappij), dan mag
je niet blijven stilstaan, maar moet je vooruit. Duurzaam is niet langer een streefdoel. Een duurzame
manier van leven betekent enkel dat je geen achteruitgang meer boekt. Op dit moment zou dat zelfs
al een verbetering zijn, maar op lange termijn moet die duurzaamheid veranderen in regeneratie, in
herstel.  Pas  dan  kan  het  ecosysteem  aarde  weer  helemaal  in  evenwicht  komen  en  kunnen  alle
mensen die er deel van uitmaken een menswaardig bestaan leiden.

Op kleine schaal betekent het dat je een deel van de oogst uit je tuin misschien gebruikt om een buur
blij te maken, een ander deel laat staan voor de vogels die in je tuin werken en nog een derde deel
(het loof, de wortels, …) terug geeft aan de bodem waar je volgend jaar opnieuw een oogst uit wilt
halen. Het vierde deel is wat je zelf gebruikt in je keuken, en ook dat is uiteindelijk ook zorgen voor de
mens.

TOT SLOT

Dit is mijn visie van wat permacultuur is. Geen eenvoudig ding om uit te leggen aan mensen die er
nog nooit van gehoord hebben en zo geweldig uitgebreid, dat je enkel in algemeenheden kan praten,
want elk concreet voorbeeld dat je kan geven, kan ook alleen maar een voorbeeld zijn, nooit een
richtlijn. Permacultuur is niet iets dat je DOET, het is iets dat je GEBRUIKT. En dat kan op zo veel
verschillende manieren, dat geen enkel permacultuurproject met een ander te vergelijken is. Ik zie
het een beetje de naaister van vroeger. Ik behoor tot een generatie die een kleedje voor een speciale
gelegenheid  nog door een naaister  op maat  liet  maken.  De naaister  had een aantal  modelletjes
waaruit je kon kiezen, maar welke stof ze gebruikte en de manier waarop je eigen lichaam verschilde
van dat van andere meisjes maakte dat elke jurk uniek was. Zo is ook elk permacultuurproject uniek.
Zolang er aandacht is voor de drie ethische principes van permacultuur, is het ook permacultuur.

Misschien gaat niet iedereen hiermee akkoord, maar ook daarmee kan ik leven. Uiteindelijk zijn er zo
veel boeken vol geschreven over permacultuur, dat ik niet de hoop heb om ze op slechts enkele



bladzijden samen te vatten.  Wat  ik  wel hoop is  dat ik  op zijn minst  een tipje van de sluier  van
permacultuur heb opgelicht voor mensen die zich afvragen wat dat in godsnaam zou kunnen zijn.

Ivy  Dillen  is  al  vele  jaren  een  permacultuur  enthousiasteling  die  probeert  Moeder  Natuur  te
overtuigen haar een eigen voedselbos cadeau te doen op een oude paardenweide.


