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1G -  Permacultuur en agroecologie in de landbouw 

Thema:   Agro-ecologie 

Moderator:  Mali Boomkens (Toekomstboeren), Heeltsje Graansma (Pauw) 

Sprekers: Taco Blom (Samenland), Linder van den Heerik (De Voedselketen), Max de 

Corte (Moestuinman) 

Verslag 

Het eerste punt van de discussie gaat over de professionalisering van permacultuur in Nederland: van 

moestuin naar landbouw. Taco is een van de pioniers permacultuur pionier is Nederland maar hij is niet 

de eerste die er mee bezig is, bijvoorbeeld Yggdrasil en andere pioniers. In 2006 is het nieuw leven 

ingeblazen door Taco en Ishi door cursussen te geven. Tegenwoordig hebben veel mensen gehoord over 

permacultuur en voedselbossen. De laatste jaren zijn er ook steeds meer bedrijven mee bezig. Het aantal 

permacultuur leerlingen is gestegen van 3 naar 300 per jaar en dit jaar in 2016 komen er naar verwachting 

10-12 permacultuur landbouwbedrijven bij. Een mooi voorbeeld is permacultuurtuinderij in Gorssel waar 

2 vrouwen uit de stad zonder agrarische achtergrond zijn begonnen. Daar is ook het motto ga gewoon 

beginnen, met de handen in de grond.  

 

Met andere deelnemers van de workshop ontstaat de discussie: “wat is professionele permacultuur in de 

landbouw?” Overvloed, kennis, kwaliteit, korte ketens, bewust bij de consument, samenwerking 

biologische en biodynamische landbouw, verbinding en als ondernemer aangeven wat de echte prijs is (als 

je dat niet krijgt ploeg het onder) en om de wereldhandel heen werken, is het antwoord. Het past goed 

bij de drie principes van de permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. 

 

Een volgende punt van discussie is land. Max: Land is duur. Het is mogelijk om land te gebruiken in 

combinatie met voedsel en recreatie in samenwerking met de provincie. Als individu is er een oplossing 

om een voedselbos te combineren met botanische tuin, verblijftuin of zorg. Het combineren van functies 

biedt een oplossing. Reactie van Linder: dat is geen structurele oplossing, met wat creativiteit is er wel wat 

mogelijk. Pas als er echt een crash komt kan er structureel iets veranderen. Taco: De permacultuur 

coöperatie probeert goedkopere pacht te krijgen voor ondernemers. Dan is de prijs alsnog 750 euro per 

ha per jaar. Lange termijn pachtbesluit is 2500 euro per ha per jaar. Land of seattle is een ander voorbeeld, 

land uit de grote cirkel halen. Crowdfunden proberen velen, maar lukt maar weinigen. Ook ethische 

banken als de Triodos geven moeilijk leningen, ze zijn vaak toch te bang. Dat is jammer, want jonge boeren 

moeten aan grond geholpen worden. Het verschil tussen de werelden van de ambtenarij en dat van de 

(toekomstige) boer dat de kloof veroorzaakt. 

 

Uitkomsten 

1. Permacultuur maakt zijn entree in de landbouw in Nederland en heeft nu al successen geboekt. 

2. De permacultuur principes zijn: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen. In de 

landbouw betekent dit ecologische praktijken, korte ketens, de wereldmarkt omzeilein en een 

eerlijke prijs voor de boer. 

3. Helaas is er weinig steun vanuit overheden en banken voor het verkrijgen van land voor 

permacultuur en nieuwe boeren.  

Meer informatie 

Website Toekomstboeren, www.toekomstboeren.nl  

http://www.toekomstboeren.nl/

