
Wat is Permacultuur? 
Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur, 
gericht op een langetermijnoverleving van beide.  
 
Permacultuur is een vertaling van het Australische woord ‘permaculture’. Permaculture is 
een samengesteld begrip van Permanent Agriculture en Permanent Culture. Het is in de jaren 
70 ontwikkeld aan de universiteit van Tasmanië, Australië door Bill Mollison en David 
Holmgren. De bedenkers hebben permacultuur ontwikkeld om oplossingen te vinden voor een 
groot aantal problemen, die de huidige monocultuur landbouw met zich meebrengt. 
 
Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele 
brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie output aan voedsel die er geproduceerd 
wordt zijn er 10 tot 100 caloriën aan fossiele brandstof aan input nodig. Met het schaarser en 
daarmee duurder worden van fossiele brandstoffen is dit landbouwsysteem daarom op de 
lange termijn niet houdbaar.  
Maar er zijn meer problemen. Monocultuursystemen zijn uitermate gevoelig voor ziektes door 
het grote gebrek aan natuurlijke diversiteit in het systeem. Dit probleem heeft zich in 
Nederland zowel in gewassen als in de veestapels de afgelopen jaren vaak laten zien met 
preventieve massavernietinging van miljoenen kippen, varkens, geiten en koeien tot gevolg. 
In Australië namen daarnaast verwoestijning en bodemerosie schrikbarende vormen aan. En 
als laatste zijn problemen, zoals kunstmest dat het grondwater vervuilt en het gebruik van te 
veel bestrijdingsmiddelen met bijensterfte tot gevolg wereldwijd een groot probleem.  
 
Permacultuur heeft voor deze problemen oplossingen gevonden door de ecologische wetten 
die opgaan voor een natuurlijk ecosysteem te bestuderen. Aan de hand van deze principes 
wordt een systeem ontworpen dat functies heeft voor de mens, bijv. voedselvoorziening, met 
de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. Hierin verschilt permacultuur dan ook van de 
biologische landbouw. Permacultuur is een ontwerpsysteem. Je ontwerpt de natuur letterlijk 
om de mens heen.  
 
Wereldwijd slaat permacultuur goed aan door de lage investeringskosten en het positieve 
effect op de langere termijn op het gebied. Ook in Nederland zijn er telkens meer mensen die 
het plezierig en leuk vinden hun eigen noten, fruit, eetbare bloemen en groente dicht bij huis 
te verbouwen. Ten eerste is dit het veiligst in het huidige tijdperk waar chemische middelen 
de conventionele landbouw overheersen. Ten tweede smaakt niets zo goed als vers geplukte 
hazelnoten, frambozen en aardperen uit de eigen tuin. Permacultuur is ontwerpen met èn 
smullen van de natuur. 
 
Een gratis downloadbare cursus die de basisprincipes van permacultuur uitlegt en een 
database met meer dan 250 eetbare planten en paddenstoelen die in Nederland groeien zijn te 
vinden op www.permacultuurnederland.org  
 
 
Dit stuk mag vrij door iedereen gebruikt worden voor publicatie om permacultuur meer 
bekendheid te geven. Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Douwe Beerda MSc 
E: info@permacultuurnederland.org 


