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In het tweede deel van 'Wat is Permacultuur', legt Maddy Harland de twaalf ontwerp              

principes van permacultuur uit en past ze deze toe in diverse scenario’s, niet alleen als               

voorbeelden. 

 

 

 

De 12 permacultuur ontwerp principes zijn denkgereedschap die, wanneer we ze tesamen            

gebruiken, ons in staat stellen om onze omgeving en ons gedrag creatief te herontwerpen in               

een wereld van minder energie en grondstoffen. Deze principes worden gezien als            

universeel, hoewel de gebruikte manieren om te tot uitdrukking te brengen sterk azl varieren              

afhankelijk van de plaats en situatie. Ze kunnen worden toegepast op onze persoonlijke,             

economische, sociale en politieke reorganisatie en de ethische principes van permacultuur           

als leidraad bij het gebruik van deze ontwerp tools, zorgen ervoor dat ze op de juiste manier                 

worden toegepast. 

 

Elk principe kan worden gezien als een deur die naar een heel systeem van denken, dat een                 

ander perspectief op verschillende diepte en toepassings niveaus biedt. David Holmgren, de            

mede-initiatiefnemer van permacultuur, herdefinieert de permacultuur principes in zijn         

baanbrekend boek, Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability. Toen ik          

begon met het geven van lezingen over permacultuur aan allerlei verschillende doelgroepen,            

heb ik besloten om mijn eigen uitleg te schrijven en het beginsel niet alleen toe te passen                 

op het ontwerpen van tuinen en boerderijen, maar ook op het bedrijfsleven, maatschappij en              

cultuur. Elk principe haalt Davids 'spreekwoord' aan en wordt gevolgd door mijn uitleg. 
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1. Observeer en reageer  
 

“Schoonheid ligt in de ogen van de waarnemer” 

  

Voor mij vormt dit element van stilte en observatie de          

sleutel tot permacultuur ontwerp. In een wereld van directe         

makeovers, waar alles ‘snel-snel’ moet, is het vermogen        

om de seizoenen te observeren, te kijken naar de         

wisselende microklimaten op een stukje land, het begrijpen        

van de invloed van de patronen van de wind, het weer en            

de helling op de vorst en plantengroei, een kans om de           

diepere aspecten van het ethische principe “Koester de        

aarde” te beginnen te begrijpen. Het stelt ons ook meer in           

staat om verstandige beslissingen te nemen over het        

ontwerp of de ecologische renovatie van onze huizen en         

hoe we onze tuinen en boerderijen inrichten. 

 

 

2. Verzamel en bewaar energie 

 

“Oogst het hooi zolang de zon schijnt” 

 

Nauw verbonden met observatie, is de kunst van het         

vastleggen van energie in een ontwerp, zodat we de         

noodzaak om middelen van buitenaf te halen       

minimaliseren. In een tuin gaat dit over het voorkomen dat          

tere zaailingen bevriezen in de lente of het maximaliseren         

van het winnen van zonneenergie door plaatsing van een         

kas / serre aan de zuidkant van een gebouw, zodat we het            

seizoen kunnen verlengen en een huis kunnen verwarmen        

met passieve zonnewarmte. We proberen wanneer we       

maar kunnen water, zonlicht, hitte, bodem, biomassa en        

vruchtbaarheid vast te leggen om zo zelf steeds meer         

veerkrachtiger te worden. 

 

3. Oogst een voordeel 
 

“Je kunt niet werken met een lege maag” 

 

Voedsel is verantwoorlijk voor maar liefst een derde van onze ecologische voetafdruk dus is              

het zinvol om zo veel als mogelijk eigen voedsel te verbouwen, ook al is dit beperkt tot                 
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smakelijk gekiemde korrels op de vensterbank van een        

flat. Een permacultuur tuin is dus standaard een eetbaar         

landschap met goede bloemen als metgezellen om nuttige        

insecten aan te trekken en een gebouw is een potentiële          

warmteopslag mogelijkheid en structuur voor     

zonnepanelen. Maar het concept van ‘Oogst een voordeel’        

gaat niet alleen over duurzame energie of groenten; een         

opbrengst kan ook gaan over sociaal kapitaal. Bij        

permacultuur, is het bouwen van gemeenschapsbanden en       

het verminderen van hun co2 uitstoot na het lezen van          

onze boeken of tijdschriften de ultieme positieve       

opbrengst voor een uitgever, om mensen hun leven ten         

goede te zien veranderen. 

 

4. Pas zelf-regulatie toe en verwerk terugkoppeling 
 

"De zonden der vaderen bezoeken de kinderen tot in de zevende generatie." 

 

Door het verbranden van fossiele brandstoffen      

komt er CO2 vrij in de atmosfeer, die warmte         

vasthoudt en waardoor de temperaturen stijgen.      

Hierdoor smelt ijs smelten dat leidt tot verlies van         

reflecterende oppervlakken, waardoor meer    

zonlicht geabsorbeerd en er nog hogere      

temperaturen ontstaan. We moeten onze     

verantwoordelijkheid voor onze daden accepteren. 

 

5. Gebruik en waardeer hernieuwbare grondstoffen en diensten 

 

“Laat de natuur haar gang gaan” 

 

Waar mogelijk, wil permacultuur middelen gebruiken      

die vernieuwd kunnen worden. Dit geldt natuurlijk       

voor energie maar ook voor ecologisch bouwen,       

hakhout, bodem bescherming, en de aanplant van       

meerjarige voedselgewassen, evenals eenjarige met     

zaad besparing. De gevaren van vertrouwen op       

niet-hernieuwbare energiebronnen, technologische   

oplossingen en speculatief geld worden steeds      

duidelijker. 
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6. Verspil niets 
 

“Wie wat bewaard die heeft wat. Voorkomen is beter dan genezen” 

 

In het Verenigd Koninkrijk, gooien we het equivalent van 24          

zakken suiker per huishouden per week weg: 14.1 kg. Dat is           

29 miljoen ton (55% van dat huishouden) per jaar. Een          

favoriete gezegde an mij zegt dat het afval van vandaag de           

'mijn' van morgen zal zijn. Bij permcultuur hebben we geen          

afvalinzameling en ons handelen ontworpen op      

permacultuur principes. Eerst hergebruiken en recyclen we       

alle mogelijke materialen: papier, karton, textiel, glas en        

compost alle organische materialen, van keukenafval tot       

papiersnippers. De daaropvolgende compost voedt de      

eetbare container tuin buiten ons kantoor en biedt een         

medium voor het kweken van planten voor andere projecten         

in het Duurzaamheids centrum. 

 

7. Ontwerp van grote lijnen naar details 
  “Je ziet door de bomen het bos niet meer” 

  

Toen Tim Harland en en ikzelf ons huis en de tuin ontwierpen, lazen we zoveel als we                 

konden over permacultuur ontwerp, bos tuinieren, hernieuwbare energie, eco-architectuur         

en eco-renovatie. We hebben een jaar lang het land geobserveerd voordat we begonnen met              

het planten en het plannen van de beste manier om ons huis tot een gelukkig,               

energie-efficiënte plek te maken om te wonen. We observeerden de seizoenen, de            

klimaatschommelingen, het weer, de bodem patronen, de helling en onze eigen menselijke            

familie activiteiten op het landje. 

 

We hebben ook de 'rand' tussen huis en tuin geobserveerd hoe wij deze zowel esthetisch als                

productief kondern maken in termen van voedselgewassen en energie oogsten. Met andere            

woorden, we begonnen te kijken naar het grotere plaatje, het patroon van wat duurzaam              

leven zou kunnen zijn, met voorbeelden uit andere plaatsen, en vervolgens onze verkenning             

verfijnds naar de uitvoering die past bij ons specifieke landje. We hebben niet een              

'boodschappenlijstje' van afzonderlijke items of projecten gemaakt en ze geprobeert in           

elkaar te laten grijpen als een samenraapsel van wat als 'groen’ kan worden beschouwd. 

 

8 Voeg samen in plaats van af te splitsen 

 

“Vele handen maken licht werk” 
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We hebben een culturele neiging om groentetuinen af te         

scheiden van bloementuinen en harde randen te       

gebruiken om onze ruimtes te ontwerpen. Combinatieteelt       

tuinders weten echter dat een geïntegreerde boomgaard       

met een wilde bloemenweide, of groenten tezamen met        

bloemen veel meer bezocht worden door nuttige insecten        

en minder ongedierte aantrekken. Hetzelfde geldt voor       

mensen. Culturele diversiteit levert een robuuste en       

vruchtbare cultuur, terwijl een stijve monocultuur van       

politiek en religie steriliteit voort brengt, en zelfs sociale         

en politieke onderdrukking. 

 

9. Gebruik kleinschalige en langzame oplossingen 

 

“Hoe groter ze zijn, hoe harder dat ze vallen” 

  

Onze samenleving is momenteel afhankelijk van      

enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen, terwijl     

onze biosfeer overbelast is door hun uitstoot. Hoe        

toegankelijker en onderhoudbaar onze technieken en      

aanvoerlijnen zijn, hoe robuuster het systeem. Dit       

principe gaat over handgereedschap, over de juiste       

techniek die gemakkelijk kan worden hersteld, en       

over lokale oplossingen. 

 

Momenteel hebben we een driedaagse 'just in time' keten van supermarkten. Als de             

brandstoftoevoer wordt onderbroken, zullen de schappen in de supermarkt in een           

alarmerend tempo leeg zijn. Het is beter om veerkracht op te bouwen in onze systemen door                

zoveel mogelijk onze essentiële behoeften lokaal te houden met technologische          

alternatieven die we zelf kunnen toepassen. 

 

10 Gebruik en waardeer verscheidenheid 

 

“Wed niet op één paard” 

 

Biodiversiteit zorgt voor gezonde ecosystemen. Diversiteit op het gebied van gewassen,           

energiebronnen, en werkgelegenheid, zorgen voor meer duurzaamheid. Het waarderen van          

diversiteit onder de mensen zorgt voor een meer vreedzame, rechtvaardige samenleving.           

Conflicten en oorlogen zijn de grootste moordenaars van duurzame ontwikkeling. 
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11 Gebruik de randen en waardeer het marginale 

 

“Denk niet dat je op het juiste pad bent omdat het platgetreden is“ 

 

Voorbeelden van een 'rand' in de natuur zijn: waar         

een boomkruin overgaat in een open plek in het         

bos, de lucht, de zon en een overdaad aan bloemen          

uitnodigend; waar de zee en de rivier het land         

ontmoeten in het vruchtbare grensvlak van      

riviermondingen, waar volop landdieren, vissen en      

vogels leven; waar de oevers van beken de rand         

van het water ontmoeten en de vruchtbaarheid is        

opgebouwd door gedeponeerde modder en zand in       

het vloed tijd, leven gevend aan een overdaad van         

flora; waar vlaktes en water elkaar ontmoeten,       

overstroomd met slib gronden. 

 

De randen in de natuur gaan over het verhogen van diversiteit door de toename van de                

onderlinge relatie tussen de elementen: aarde, lucht, vuur (zon) en water. Dit fenomeen             

vergroot de kans voor het leven in al zijn prachtige vruchtbare vormen. In de menselijke               

samenleving, is de rand waar we de culturele diversiteit vinden. Het is de plaats waar de                

vrije denkers en de zogenaamde 'alternatieve' mensen gedijen. Waar nieuwe ideeën zich            

kunnen ontwikkelen en waar de tijdloze wijsheid het respekt krijgt wat het verdient. Randen              

worden onderdrukt in ondemocratische staten en landen die theologische trouw eisen aan            

een religie. 

 

12 Maak creatief gebruik van en reageer op veranderingen 

 

“Visie is niet zien hoe de dingen zijn maar hoe ze zullen zijn” 

 

In de natuur is er een proces van opvolging. Kale grond wordt gekolonialiseerd door onkruid               

dat op hun beurt wordt vervangen door bramen. Gevolgd door pioniers als zilverberk, els en               

brem die de grond te stabiliseren. De laatste twee herstellen zelfs het stikstofgehalte om              

een omgeving te creëren voor langzaam groeiende gematigde klimaatsoorten zoals eik, beuk            

en taxus. Maar de natuur is dynamisch en opvolging kan worden onderbroken door wilde              

dieren, stormen die bomen vellen en open plekken creëren of een veranderend klimaat, dat              

minder gastvrij is voor bepaalde giganten als eik en beuk. 
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De uitdaging van een permacultuur ontwerper is te begrijpen hoe al deze factoren in elkaar               

grijpen in een landschap of op een particulier stuk grond en dienovereenkomstig te             

ontwerpen. Het is zinloos een hakhoutbos in orde te brengen zonder een hek tegen herten te  

 

plaatsen of een boom te planten als deze na tien jaar           

een zonnepaneel overschaduwd. Net zo goed moeten       

we beseffen hoe de klimaatverandering onze      

landbouw zal beïnvloeden, met hogere temperaturen      

in de zomer, grotere volumes regen in de winter en          

de lente, en meer hevige stormen met hogere        

windsnelheden. Hetere zomers kunnen meer     

wijngaarden op de glooiende zuidelijke hellingen met       

kalkhoudende heuvelsondersteunen. Zij kunnen ook      

Engelse eiken minder levensvatbaar maken in het       

zuiden. Wat kunnen we in dat geval planten en hoe          

ontwerpen we dan veerkracht in onze      

nederzettingen? 

 

Een voorbeeld is om meer windkeringen voor landbouwgrond en woonwijken te planten en             

af te zien van het bouwen op uiterwaarden. Het principe is echter dieper dan dit. Het nodigt                 

ons uit om een toekomstige wereld voor te stellen, een wereld zonder goedkope olie, en een                

wereld die noodzakelijkerwijs de uitstoot van koolstof in de atmosfeer drastisch vermindert.            

Door dit te doen, nemen we de eerste stappen op weg naar het realiseren daarvan. We                

staan op het fundament van de ethische principes van permacultuur, “Koester de aarde”,             

“Koester de mensen” en “Deel de weelde”, en worden optimaal ondersteund door een set              

van principes die onze planning en acties kunnen vormgeven. De mens kan de vernietiger of               

de zelf-gekozen rentmeester zijn van onze planeet. We hebben de capaciteit om onze ethiek              

om te zetten in actie, letterlijk 'walk your talk”'. 

 

Met permacultuur ontwerp creëren we het potentieel       

voor een krachtige voordelige relatie met de Aarde.        

We kunnen rentmeesters voor onze wereld te worden        

met behoud van een openheid en nederigheid om de         

natuur te accepteren als misschien wel onze meest        

krachtige en wijste van alle leerkrachten. Wat een        

cultuur kunnen we bouwen met deze twee       

perspectieven als het fundament van onze      

beschaving! 

 

Ik geloof dat als we ontwaken als menselijke wezens en ons bewustzijn groeit, we ons               

verwijderen van het ontwerpen van ons eigen privé Eden en ons meer toewijden aan de rest                

van de mensheid en de biosfeer. We kunnen geen ecologische arken bouwen op een falende               
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planeet. Wij zijn onderdeel van een onderling afhankelijk ecologisch systeem. Er kan geen             

'zij' en 'wij' zijn in de ecologie . Permacultuur gaat over koolstofarme , eco - vriendelijk, zelfs                 

overvloedig leven. Het is ook een ethisch gebaseerd ontwerpsysteem voor mensen die niet             

alleen hun leven en de levens van de mensen om hen heen willen veranderen, maar ook om                 

hun rol te spelen in het tot stand brengen van een ecologisch evenwichtiger, rechtvaardiger              

en vriendelijkere wereld. Dat is onze uitdaging. 

  

 

Bron: http://www.permaculture.co.uk/articles/what-permaculture-part-2-principles 
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