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Permacultuur, een kans voor de Rif
Permacultuurspecialist Bor Borren heeft de Rif  bezocht en heeft speciaal 

voor dit gebied een introductie tot permacultuur geschreven die te 

downloaden is als e-book. Deze introductie is de sleutel tot een vertrouwde, 

eeuwenoude wereld van eindeloze kansen en mogelijkheden. Niets uit 

de permacultuur is nieuw! Onze voorouders hebben namelijk altijd al in 

harmonie en in samenwerking met de natuur geleefd. Zij hebben voor de 

aarde en de mens gezorgd en de over vloeden met elkaar gedeeld.

Permacultuur is een eerbetoon aan de natuur en aan de mensen die altijd al 

in  harmonie met de natuur geleefd hebben. Laten wij, en de generaties die 

volgen, ook tot deze mensen behoren!
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Een korte definitie van permacultuur
Permacultuur is een ontwerpwetenschap, waarbij we 
samen werken met de natuur. Het is een multidisci
plinaire aanpak die land, grondstoffen, mensen en het 
milieu met elkaar verbindt in wederzijds voordelige, 
niet verspillende, gesloten kringloopsystemen, zoals 
we die in de natuur zien. We passen holistische oplos
singen toe voor hedendaagse problemen, die relevant 
zijn in zowel landelijke als stedelijke omgevingen. 
Daarnaast is het een ontwerpmethode waarin diverse, 
stabiele en veerkrachtige ecosystemen worden geas
simileerd, om op een duurzame manier te voorzien in 
voedsel, energie, onderdak en andere behoeften. De 
ontwerpen zijn niet schadelijk voor de planeet en voor 
de mens!

De achterliggende filosofie is gebaseerd op leren 
samenwerken met de natuur en niet ageren tegen de 
natuur, zoals de meeste huidige systemen dat doen. 
Een permacultuurontwerp bouwt een regeneratieve 
omgeving met cumulatieve functies voor de verbete
ring van alle planten, dieren, mensen, bodem, water
wegen en het gehele ecosysteem. 
 

Om concrete veranderingen te bewerkstelligen, 
concentreert permacultuur zich onder andere op 
bestaande slecht functionerende (grootschalige) 
landbouwsystemen. Het doel hierbij is om bestaande 
systemen, die schadelijk zijn voor onze planeet, om te 
zetten in systemen die de natuur helpen om zich te 
herstellen. 
 
Milieuproblemen op de grote schaal
Menselijke activiteiten op aarde hebben veel milieu
problemen veroorzaakt, waaronder verzuring van de 
oceanen, aantasting van de ozonlaag en een enorm 
verlies aan biodiversiteit. Tegenwoordig is bodemero
sie het grootste probleem. De huidige landbouwme
thoden vergroten de erosie, vernietigen het bodem
leven, putten de vruchtbaarheid van de bodem uit en 
verstoren de ecologische systemen, waarvan de aarde 
afhankelijk is. Het gevolg hiervan zijn kale, onvrucht
bare bodems en een volledige afhankelijkheid van 
chemische en/of geïmporteerde grondstoffen.
 

INLEIDING
1



Permacultuur, een kans voor de Rif6

Ethische uitgangspunten
Alle beslissingen die wij nemen in een permacultuur
ontwerp zijn gebaseerd op drie eenvoudige ethische 
principes:
 

ZORG VOOR DE AARDE
We dragen zorg voor de bio
diversiteit van alle levensvormen op 
aarde.
 

ZORG VOOR DE MENS
Het bevorderen van de zelf
redzaamheid en de verantwoorde
lijkheid van de mens en de gemeen
schap, om voor elkaar te zorgen in 
plaats van de aarde, de bodem of 
elkaar uit te buiten.
 

DELEN VAN DE OVERVLOED
Het resultaat van succesvolle ont
werpen is, dat de overvloed gedeeld 
wordt met de medemens, of dat hij 
wordt teruggegeven aan de aarde 
in de vorm van compost en veevoer.
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De natuur is ons model voor een permacultuur
ontwerp. De nadruk ligt hierbij op samenwerken 
met de natuur, in plaats van de natuur te 
controleren en te beheersen. Permacultuur is zowel 
gebaseerd op wetenschappelijk (laboratorium) 
onderzoek als op ‘zachte ervaringswetenschappen’. 
Permacultuursystemen zijn levende systemen. 
Alles wat leeft is continu in ontwikkeling. Ons 
uitgangspunt kan dus nooit een zelfbedacht doel 
zijn, waarvan we zouden willen dat het werkt (zoals 
bijvoorbeeld monocultuur in de landbouw). Een 
permacultuurontwerp vraagt om minder energie (in 
ieder opzicht), is zeer divers en levert toch enorme 
opbrengsten op.
 
Grondstoffen, opbrengsten en cycli
Een goed permacultuurontwerp maakt verantwoord 
gebruik van grondstoffen en heeft aandacht voor 
natuurlijke invloeden als zon, regen en wind. We 
houden rekening met de al aanwezige dieren en 
planten. Ook zijn we ons bewust van de bijzondere 
kenmerken van onze hulpbronnen, planten groeien 
bijvoorbeeld beter als we ze snoeien. Chemische hulp
bronnen zoals bestrijdingsmiddelen en kunstmest zijn 
schadelijk. Die gebruiken we niet!

De opbrengsten van een natuurlijk ecosysteem zijn 
niet gelijk aan de hulpbronnen. Ze zijn het resultaat 
van het overschot van het hele systeem. We ontwer
pen om te kunnen ontvangen wat we nodig hebben, 
en we forceren onze ecosystemen niet in een perma
nente productiviteit. 

Cycli (denk bijvoorbeeld aan de jaargetijden) zijn bepa
lend voor alles wat er gebeurt binnen een ecosysteem. 
Wanneer we leren om de cycli, maar ook de patronen 
in de natuur te herkennen, kunnen we er maximaal 
gebruik van maken. 
 
Voedselketen
Onze huidige voedselketen wordt vaak vergeleken 
met een piramide. De mens staat op de top van de 
piramide, gevolgd door de dieren, de insecten en de 
planten. In werkelijkheid is alles echter met elkaar 
verbonden. De voedselketen is dus veel meer een web 
of een netwerk en geen piramide.
 
Een gezond voedingspatroon, waarbij alles gegeten 
mag worden (planten en dieren) past het beste bij een 
natuurlijk ecosysteem. Een plantaardig dieet op basis 
van industriële landbouw is niet duurzaam. 
Dieren zijn een integraal onderdeel van elk ecosys
teem. Wanneer we de dieren deel uit laten maken van 
een holistisch ingericht ecosysteem, spelen ze een 
vitale rol bij het in standhouden van het systeem. Dit 
alles in tegenstelling tot de intensieve veehouderij!
 
Complexiteit en verbindingen, orde en chaos
Permacultuur integreert verschillende disciplines 
met elkaar: hernieuwbare energiebronnen, innova
tieve landbouwtechnieken en ecologisch bouwen. Als 
ontwerpers vinden we zoveel mogelijk nuttige verban
den tussen al deze elementen, waardoor complexe 
systemen ontstaan. Doordat we rekening houden met 
alle onderlinge verbanden tussen de verschillende 
elementen, creëren we stabiliteit in het hele systeem. 
Eenvoudige systemen als monoculturen zijn veel 
minder stabiel en dus ook vele malen kwetsbaarder. 

Het permacultuurontwerp
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Permacultuur heeft geen exacte regels. We zoeken 
naar de grens van orde en chaos, want het is precies 
op deze grens waar de natuur zijn hoogste producti
viteit bereikt. Netheid en orde zijn twee verschillende 
dingen. Netheid is wat we denken te creëren met 
onze gazons en siertuinen. Vanuit de principes van 
de natuur gezien, zijn deze in werkelijkheid volledig 
chaotisch! Een natuurlijk ecosysteem werkt namelijk 
niet op deze manier. 
 
Functie, diversiteit en stabiliteit
In elk ecosysteem vervult elk element een groot 
aantal functies. In de intensieve veehouderij creëren 
we een onnatuurlijk hoge productiviteit die gepaard 
gaat met gestreste, ongezonde dieren. Bij een perma
cultuurontwerp houden we rekening met een natuur
lijk evenwicht tussen de input en de output. Wij zijn 
er niet op gericht de dieren of een heel ecosysteem te 
exploiteren.
 
De natuur is divers, zelfs in de moeilijkste omstandig
heden. Bij voldoende biodiversiteit hebben individuele 
elementen meerdere functies die bijdragen aan het 
behoud van een stabiel ecosysteem. Door biodiver
siteit creëren we stabiele ecosystemen, die zichzelf 
reguleren en die ons van een constante opbrengst 
voorzien.
 
Ontwerpmethoden
Het ontwerp van een terrein begint met een observa
tie en een analyse. We maken een lijst van de wensen 
die in het ecosysteem opgenomen moeten worden. 
Daarbij kijken we naar dat wat al aanwezig is op het 
terrein. Landkaarten en onze moderne technologie zijn 
goede hulpmiddelen bij het ontwerpen. Met Google 
Earth, Google Maps en Lidarsystemen kunnen we 
veel te weten komen over water, gebouwen, bomen 
en hoogteverschillen. Verder denken we na over de 
verbanden tussen de verschillende componenten: 
grote structuren als huizen en kassen, dieren, voed
selbossen, weides, akkers en watervoorzieningen. Ook 
de nodige inspanningen in de vorm van arbeid en 
vaardigheden worden mede in overweging genomen, 
net zoals het aanwezige budget. 
 
Een permacultuurontwerp gaat verder dan een 
ontwerp van een terrein. Het omvat ook verande
ringen in levensstijl en gedrag. Een goed ontwerp 
is een handleiding die je stap voor stap kunt raad
plegen voor de uitvoering. Permacultuur houdt zich 
bezig met complexe natuurlijke ecosystemen, die 
zich slechts gedeeltelijk voorspelbaar gedragen. Het 

uitwerken van een permacultuurontwerp is het begin 
van een jarenlang proces. We leren van de natuur en 
we werken samen met de natuur!

Daarnaast houden we in alle opzichten rekening 
met efficiëntie. Werkzaamheden die veel voorkomen 
positioneren we dicht bij huis. Hiervoor passen we het 
zonesysteem toe. Dit is een systeem dat het terrein 
verdeeld in vijf zones, die elk beschrijven hoe vaak je 
er komt en wat de beste functie is voor een specifieke 
zone. Verder kan het gebied ingedeeld worden in 
sectoren op basis van de invloed van de gewesten. Dit 
geeft ons inzicht in de manier waarop zon, wind en 
water het terrein beïnvloeden. 
 
Een tijdspad
De natuur zal zich volgens natuurlijke wetmatigheden 
altijd willen ontwikkelen tot een soort bos. Volwas
sen bossystemen omvatten grote en kleine bomen, 
struiken, klimplanten, kruidachtige planten, bodembe
dekkers, dieren, enz. Omdat we begrijpen hoe we een 
stabiel ecosysteem kunnen creëren, zijn we in staat 
om in een relatief korte periode een gedegenereerd 
terrein om te zetten in een productief en duurzaam 
ecosysteem.
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Patronen in de natuur ontstaan door druk tussen twee 
of meer elementen, zoals wind en water of water en 
zand. De energiestromen, die door deze patronen 
bewegen, leveren ons een enorm ontwerppotentieel 
op. We observeren natuurlijke patronen en proberen 
die na te bootsen in ons ontwerp. Om de patronen te 
kunnen implementeren, moeten we de elementen 
aarde, lucht, water, steen en wind begrijpen en 
hun kenmerken in verschillende omstandigheden 
herkennen. Kernpatronen omvatten natuurlijk 
voorkomende vormen zoals vertakkingen, golven en 

spiralen. Vertakkingspatronen zien we bijvoorbeeld 
terug in riviersystemen, bomen en bliksemschichten. 
 
Productieve natuurlijke randen
We kunnen omstandigheden creëren die in ons voor
deel werken, omdat we weten dat er grote kansen 
liggen rond natuurlijke grensgebieden, bijvoorbeeld 
aan bosranden. Aan de rand van natuurlijke grensge
bieden kan men het meeste oogsten met zo weinig 
mogelijk input ofwel arbeid. Natuurlijke randen of 
grenzen zijn gebieden waar wetmatig veel gebeurt. De 

PATRONEN IN DE NATUUR
3
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De bosrand is een plek waar de meeste vegetatie te vinden is.

ecologische waarde van alles wat er groeit en bloeit is 
daar aanzienlijk hoger. Door het randeffect te ver
sterken wordt de groei beter, de diversiteit hoger en 
kun je uiteindelijk meer oogsten. 
 
Gebeurtenissen in tijd, vorm en stromen
In de tijd vinden natuurlijke gebeurtenissen plaats in 
een bepaalde pulsatie. Denk aan de golven van de zee 
of het bloed dat door ons lichaam stroomt. Momen
ten van actie en relatieve rust wisselen elkaar af. In de 
natuur zien we dit soort processen onder andere terug 

in de seizoenen. Door observatie kunnen we leren om 
deze getimede ordening te herkennen en te benutten 
in ons voordeel. 

Met stromen bedoelen we niet alleen de beweging 
van water, maar ook van gassen en luchtstromen, en 
zelfs de formatie van vaste structuren als de (woestijn)
duinen. De patronen van stromingen worden bepaald 
door de snelheid van de energiestroom. 
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Grootschalige klimaatnormen
Voor een effectief en efficiënt ontwerp moeten we 
begrip van het klimaat op een specifieke locatie 
hebben. Zaken als de hoogte, de breedtegraad, grote 
watermassa’s en grote oppervlaktes bepalen het 
klimaatprofiel van een regio, een land, en zelfs een 
bepaald stuk grond.
 
We kennen veel hulpmiddelen voor het classificeren 
van klimaten, waaronder het ‘Köppen Climate Classi
fication System’. Er zijn drie grote klimaatzones met 
meerdere subcategorieën. 
De tropen zijn onder te verdelen in equatoriale 
zones, nat/droog zones, droge zones en de subtro
pen.  Gematigde gebieden kennen gebieden met veel 
sneeuw, weinig sneeuw, vrijwel geen sneeuw en 
mediterrane kenmerken, d.w.z. ze zijn nat in de winter 
en zeer droog in de zomer. Tot slot zijn er de droge 
zones met minder neerslag. Elke zone kan worden 
beïnvloed door de hoogte van het omringende land en 
oceaanstromingen, bepaald door het land klimaat of 
zeeklimaat.
 
Neerslag, zon en wind
Het is belangrijk om te weten dat niet alleen regen 
neerslag is. Het smelten van sneeuw, hagel, conden
satie, dauw en mist is namelijk ook neerslag. In een 
permacultuurontwerp is het opslaan van water een 

belangrijk onderdeel. Op die manier hebben we ook 
in droge tijden de mogelijkheid om productief te zijn. 
Daarnaast is zonneenergie de grootste energiein
put in natuurlijke systemen. Alle elementen van 
het leven worden beïnvloed door licht en warmte. 
In het ontwerp kunnen we daar slim mee omgaan. 
Verder heeft wind een grote invloed op zowel licht 
als warmte. We hebben de mogelijkheid om door 
middel van windschermen en windtunnels de wind te 
beheersen. 
 
Landschaps- en breedtegraad-effecten
Maritieme gebieden hebben gematigde temperaturen 
in tegenstelling tot continentale gebieden ver van de 
zee. Deze gebieden hebben namelijk grote tempera
tuurverschillen in de zomer en in de winter. Bij elke 
hoogtestijging van 100 meter gedraagt de tempe
ratuur zich alsof zij één breedtegraad verder van de 
evenaar verwijderd is, terwijl de hoeveelheid daglicht 
niet verandert. De breedtegraad heeft ook een grote 
invloed op het milieu, met name op het effect van de 
groeiseizoenen. Hoe meer breedtegraden we verwij
derd zijn van de evenaar, des te korter zijn de seizoe
nen. Door de langere dagen en de geringe fotosyn
these in korte seizoenen, zijn de groeiseizoenen zeer 
productief voor ons. 

KLIMATOLOGISCHE FACTOREN
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De energie en biomassa van bomen
Bomen hebben niet alleen een botanische functie, 
maar ze vervullen ook een belangrijke rol in ener
gietransacties. Ze staan centraal in het ecosysteem, 
omdat ze groot zijn en omdat ze het klimaat beïn
vloeden. Naast hun invloed op het ecosysteem en het 
klimaat, hebben bomen drie verschillende biomas
saonderdelen: de kroon en de stam, de ‘afvalzone’ 
(voornamelijk het oppervlak onder de boomkroon) en 
de wortels. Deze onderdelen vormen samen een kring
loop die een bijdrage levert aan energietransacties.
        
De balans tussen bomen en regen
Regen heeft de kracht om leven te stimuleren, maar 
hij kan ook een landschap vernietigen. Regen kan in 
extreme weersomstandigheden tientallen tonnen 
grond per hectare eroderen. Bomen kunnen dit voor
komen! De samenwerking tussen bomen en regen 
is te zien, wanneer regen voedzaam wordt door in 
contact te komen met de bladeren, de takken en de 
wortels van de bomen. 
Verder zijn bomen ook verantwoordelijk voor water
stromen. Ze bouwen de bodem op, waardoor hij het 
meeste water vasthoudt. Tot slot ontstaat regen zelf 
door, onder andere, bomen. 
 
Wind, warmte en water
De wind beïnvloedt bomen en bomen beïnvloeden 
de wind. De invloed van de wind is te zien, wanneer 
bomen zich aanpassen aan de invloed van de wind 
en daarmee de bladoppervlakte aerodynamisch 
ontwikkelen. Veel wind uit een bepaalde richting 
resulteert in bomen die wegleunen. Tegelijkertijd 
veranderen bomen ook het gedrag van de wind. Ze 
kunnen namelijk tot 60 procent van de wind over de 
boomtoppen heen afleiden, waardoor wij er minder 
last van hebben. De andere 40 procent van de wind 
wordt geabsorbeerd door het bos, en daardoor enorm 
vertraagd in windsnelheid.
 

Bomen beïnvloeden naast de wind ook de tempera
tuur. Overdag verdampt het water uit de boom via de 
kroon, waardoor de lucht onder de boom koeler wordt. 
’s Nachts condenseert het water uit de bladeren tot 
86 procent, waardoor de lucht rondom de boom 
wordt verwarmd. Dergelijke effecten op de tempe
ratuur kunnen een belangrijke invloed hebben op 
het  permacultuurontwerp en de keuze waar je welke 
bomen plant. 
 
De atmosfeer waaruit de neerslag valt, inclusief 
condensatie, sneeuw, ijs en regen, wordt grotendeels 
bepaald door bomen. Voor een gezonde atmosfeer 
hebben we landschappen nodig die voor ongeveer 70 
procent uit bos bestaan. Oceanen en watermassa’s, 
die door de bomen in goede staat worden gehouden, 
doen het resterende werk om de atmosfeer goed 
gehydrateerd te houden. 

BOMEN
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Waterkringlopen
Water is een fascinerend onderwerp binnen de per
macultuur en waarschijnlijk het belangrijkste element 
voor de verbetering van leven. Water heeft veel 
gedragsconstanten die we in ons permacultuuront
werp kunnen benutten. Daarbij moeten we niet alleen 
aandacht besteden aan het vasthouden en opslaan 
van water, maar ook nadenken over het hydrateren 
van het landschap en over de verbetering van het 
leven en de biodiversiteit. Ons doel is om het water 
productief te gebruiken en te hergebruiken, voordat 
het een locatie verlaat. Daarbij moeten we rekening 
houden met al het vervuilde water dat we creëren, en 
het water dat een locatie doorkruist. 

Wateropslag en swales
Er zijn veel verschillende soorten dammen, die allen de 
functie hebben om water op te slaan. Een belangrijk 
punt bij het bouwen van dammen is, dat er rekening 
wordt gehouden met een juiste positionering van de 
dam in het landschap. Hoe hoger de dam geplaatst 
wordt, des te effectiever hij is. We maken dan namelijk 
gebruik van de zwaartekracht om het water te ver
plaatsen. De juiste keuze van het soort dam hangt af 
van de specifieke locatie in het landschap, waar de 
dam gebouwd dient te worden.   

Daarnaast zijn swales belangrijke elementen in de 
permacultuur. Het zijn lange, vlakke waterloopgraven 
die zijn gegraven op de contourlijnen van het land
schap. Het doel is om het water in het landschap te 

vertragen, te verspreiden en daardoor door de aarde 
op te laten nemen. Verder zijn swales ideaal voor het 
aan elkaar koppelen van dammen en voor het laten 
groeien van bomen. Swales lijken veel op sloten, alleen 
zijn swales bedoeld om water op te vangen in plaats 
van af te voeren. In de permacultuur zijn ze een van 
de meest gebruikte manieren om landschappen te 
hydrateren en te herbebossen.
 
Rioleringssystemen en waterzuivering
Er wordt jaarlijks veel water verspild met het door
spoelen van toiletten. Dit is vaak ook nog eens 
drinkwater! In Nederland gebruiken we 48% van ons 
drinkwater voor het toilet en de wasmachine, terwijl 
we hier ook regenwater of grijs water (licht veront
reinigd afvalwater) voor kunnen gebruiken. Droog
composteertoiletten zijn een goede oplossing, met als 
eindresultaat goede compost. Biovergisters zijn aan 
te bevelen tegen de verspillingsproblemen, omdat ze 
methaan leveren als brandstof voor een motor, een 
fornuis of voor de kachel. 
 
In de centrale waterzuiveringsinstallaties gebruiken 
we nu dertig tot veertig additieven om de vervuilende 
stoffen in het water te bestrijden! Dit is het gevolg 
van ontbossing en het vervuilen van ons water met 
chemicaliën. Deze chemicaliën zouden eigenlijk nooit 
in contact mogen komen met het (grond)water dat 
we consumeren. Natuurlijke middelen om water te 
filteren en te reinigen zijn bijvoorbeeld schelpdieren 
en riet.  

WATER
5 6
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De bodem is een complex onderwerp, dat bestaat 
uit het bodemleven, geologie, fysiologie en biolo
gie. Zonder een hoge bodemkwaliteit kunnen onze 
systemen niet duurzaam zijn. Daarom is de bodem 
een essentieel onderwerp in de permacultuur. Elke 
bodem is anders en elke bodem bevindt zich in andere 
omstandigheden, maar het algemene doel is om een 
goede structuur en doorlaatbaarheid te creëren. Dit 
doel kan voornamelijk worden bereikt met een hoog 
organisch gehalte (humus).
 
Classificatie, structuur en elementen
De traditionele manieren om de bodem te beoordelen 
zijn door te kijken, te proeven, te voelen, en zelfs te 
luisteren naar hoe de aarde door onze handen valt. 
Vegetatie verklaart ook veel over de bodem. Onkruid, 
of beter gezegd wilde planten, ontkiemen over het 
algemeen alleen als er problemen zijn in de bodem, 
zoals verdichting of verbranding. Onkruid zelf is 
nooit het probleem, maar wel een symptoom van 
een bodemgesteldheid die uit balans is! We kunnen 
ook een aantal andere elementen observeren om de 
bodemgesteldheid nader te bepalen: drainage, dierlijk 
gedrag, hellingsgraden, hoogtes en de prestatie van 
gewassen.
 
De bodem is complex en gevarieerd, maar heeft over 
het algemeen de neiging om te klonteren, waardoor 
lucht en water gemakkelijk kunnen worden opgeno
men. Het hoofdbestanddeel van de bodem is koolstof, 

gevolgd door macronutriënten (stikstof, fosfor en 
kalium), micronutriënten en sporenelementen. Verder 
is klei het kleinste deeltje in de bodem. Hij werkt als 
lijm en bindt de verschillende bodemcomponenten 
aan elkaar, waardoor de bodem makkelijk kan worden 
verdicht. De toplaag van de bodem bestaat uit een 
dunne laag van enkele centimeters tot 20 centimeter 
qua dikte. Met een eenvoudige test, namelijk de JAR
test (pottest), kunnen we gemakkelijk uitzoeken hoe 
de bodem is opgebouwd. 
 
pH-waarde
De pH-waarde van de bodem wordt voornamelijk 
bepaald door zijn kalkgehalte. De schaal gaat van zuur 
(0) naar neutraal (7) naar basisch (14). Het leven in de 
bodem verdwijnt als de pHwaarde lager is dan vier 
en hoger dan tien. Deze waardes kunnen weer naar 
neutraal worden teruggebracht door zwavel toe te 
voegen aan alkalische bodems en kalk of dolomiet aan 
zure bodems. Vochtige plaatsen zijn meestal lichtelijk 
zuur, terwijl nieuwe vulkanische gebieden, de kust 
en droge plekken de neiging hebben om alkalisch te 
worden. Tuinen functioneren over het algemeen het 
beste bij een lichte, zure grond met een pH-waarde 
tussen zes en zeven. Een pHwaarde is niet constant. 
Hij kan veranderen bij regen of variëren op verschil
lende tijdstippen van de dag. Ook kan de pHwaarde 
op verschillende terreinen, die naast elkaar gelegen 
zijn, variëren.
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Samenstelling, kruimelstructuur en gasvorming
Wanneer we kijken naar verschillende componenten 
in de bodemsamenstelling, is humus het onderdeel 
dat we het makkelijkst kunnen beïnvloeden. Dit wordt 
bereikt door organisch materiaal toe te voegen aan de 
bodem. Het organische materiaal wordt vervolgens 
afgebroken en de bodem en het bodemleven worden 
gevoed met voedingsstoffen. Het bodemleven kan 
binnen drie tot vijf jaar herstellen, maar dit vereist 
wel dat insecten, zoals mieren en termieten, worden 
toegelaten om het proces te helpen. Ten slotte is het 
belangrijk dat organisch materiaal, bij voorkeur biolo
gisch en lokaal, divers in samenstelling is. 

Goede grond heeft een kruimelstructuur, zodat water 
en lucht aanwezig kunnen zijn in de bodem. Deze 
structuur wordt geproduceerd door microorganismen 
en kan niet worden nagebootst door machines. De 
bodem bestaat deels uit lucht en dierenholen. Verder 
bestaat de bodem voor een deel uit gassen die vrij
komen uit dood materiaal, dat aan het ontbinden is. 
Om de bodem luchtig te houden, is het belangrijk om 
bodemverstoringen te beperken tot een minimum. 
  

Indicatoren
Planten vertellen ons veel over de bodem. Bij bepaalde 
bomen kunnen we aan de groei zien hoe diep de 
bodem ongeveer is. De gezondheid van specifieke 
planten helpt ons om informatie te winnen over de 
pH-waarde van de bodem. Daarnaast kunnen onkruid 
en ongedierte wijzen op tekorten. Onkruid is namelijk 
een symptoom van problemen in de bodem. 
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Bodemerosie
Bodemerosie is een van de grootste problemen op 
aarde. Voor permacultuur is erosie een essentieel 
probleem, dat flink moet worden aangepakt in het 
ontwerp. We verliezen jaarlijks tonnen grond aan 
zowel wind als watererosie. Dit kan bijvoorbeeld 
worden voorkomen door het aanplanten van windvan
gers om de wind te vertragen. 
 
Rehabilitatie
In kleine tuinen kan de bodem vrij snel worden 
verbeterd door compost te mulchen. Grote oppervlak
ten vragen om een andere aanpak. Bodems kunnen 
worden bewerkt met een decompactor of diepwoeler. 
De grond wordt met deze techniek niet geploegd, 
maar hij wordt ongeveer vijf centimeter verticaal 
opengemaakt tot een diepte van 30 tot 40 centimeter. 
Hierdoor krijgt de bodem lucht en kan er vervolgens 
water bij komen. De sleuven worden daarna beplant 
met pioniersoorten of groenbemesters, die later weer 
gemaaid worden. Het organisch materiaal laten we op 
de grond liggen om de bodem te voeden. De gewassen 
kunnen ook ‘gemaaid’ worden door begrazing, waarbij 
de mest van de dieren voedingsstoffen levert. Door 
dit proces langer dan een jaar te herhalen, ontstaat 
er een sponsachtige en rijke bodem. Als de grond 
eenmaal hersteld is, kan de volgende stap in werking 
worden gezet, namelijk het planten van meerjarige 
gewassen en bomen. Dit kan samen worden gedaan 
met de beweiding van vee. Beweiding betekent dat 
de dieren gecontroleerd het terrein begrazen, doordat 
we (verplaatsbare) afzettingen gebruiken. Met hun 
uitwerpselen bemesten ze de grond en dragen ze bij 
aan bodemverbetering. 

Grondverzet
Grondverzet (earthworks) is bij de inrichting van 
een terrein een belangrijke start. We doen dit goed 
voorbereid met een uitgewerkt ontwerp. Het is aan 
te bevelen om er een eenmalige actie van te maken, 
omdat de machines het terrein overhoop kunnen 
halen en het huren van machines kostbaar kan zijn. 
Goed gepland grondverzet kan extreme klimaten ver
zachten, energiebehoefte verminderen en landschap
pen herstellen. Grondverzet zorgt ook voor multifunc
tionele wegen, afwateringsgebieden en rioleringen, 
tuinen op glooiende landschappen, en voor het maken 
van veel verschillende nuttige structuren (zoals funde
ringen voor huizen, dammen en waterputten). Twee 
klassieke vormen van grondverzet in de permacultuur 
zijn dammen en swales. 
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Het droge klimaat: neerslag, temperatuur en 
bodem
Dit hoofdstuk gaat over het droge klimaat; een 
klimaat dat bekend staat om weinig regen en veel ver
damping. Oftewel, een klimaat waarin je zorgvuldig 
om moet gaan met het water en de bodem. De grond 
kan namelijk snel veel te zout worden. Daarnaast 
moeten alle systemen, zoals huizen en voorzieningen 
voor wateropslag, beschermd worden tegen de zon. 
De strategie tegen de zon is antiverdamping. 

Woestijnen worden vaak geassocieerd met extreme 
hitte, maar bij droge gebieden hoeft dat helemaal 
niet zo te zijn. Sommige droge gebieden zijn name
lijk zelfs de koudste gebieden op aarde! Verder is het 
droge klimaat een van de langst bestaande systemen 
op deze planeet, maar ook een van de meest bescha
digde systemen. Dit alles geeft ons een mooie kans 
om te laten zien hoe permacultuur deze droge gebie
den weer productief kan maken. 
 
Neerslag is elke vorm van water, regen, vocht, gesmol
ten sneeuw en condens. Kortom: elke vorm van 

vochtigheid die op de bodem terecht komt. In een 
droog klimaat is dit een cruciale factor, want in dit 
klimaat heeft de gemiddelde regenval weinig beteke
nis. Vanuit de principes van permacultuur moeten we 
goed kijken naar hoe we water kunnen opvangen en 
opslaan. Wanneer dit lukt, kunnen planten en bomen 
zich vestigen in een droog klimaat, waardoor er ook 
meer vocht in de lucht komt door de gewassen zelf. 

De temperaturen in de woestijn zijn extreem. Overdag 
is het zeer warm en in de nacht is het zeer koud. Daar
naast houdt de bovenste laag van de bodem meer 
warmte dan lucht vast. Hoe dieper de bodem, des 
te minder invloed de temperaturen hebben. Op een 
diepte van 2 meter hebben temperatuurverschillen 
nauwelijks nog een merkbare invloed.

De bodem van droge gebieden is vaak basisch, dus is 
er weinig zuur aanwezig. Ondanks dat er veel voe
dingsstoffen in de bodem zitten, zijn ze niet beschik
baar door het hoge pHgehalte en de afwezigheid van 
sporenelementen. 
 

STRATEGIEËN VOOR EEN 
DROOG KLIMAAT
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Het winnen en opslaan van water in droge 
gebieden
Wanneer we water willen winnen en opslaan in droge 
gebieden, moeten we water hebben dat minder dan 
700 PPM (parts per million) zout bevat. Hiervoor 
moeten we het water opslaan, voordat het zich kan 
mengen met het ondergrondse zoute water. Dit berei
ken we bijvoorbeeld met een tank in de grond. 
In de woestijn kunnen de harde oppervlaktes van 
de bodem hoge concentraties van zout bevatten. 
We moeten voorkomen dat regenwater ervan af kan 
stromen, omdat het anders het zout van de harde 
oppervlaktes meeneemt. Het resultaat hiervan zou 
dan zout water zijn. We kunnen geen druppel water 
verliezen in een droog klimaat! We moeten dus al 
het afvalwater en alle afstromingen naar onze tuinen 
leiden. Onze inzet moet voornamelijk gefocust zijn 
op het vertragen en verspreiden van al het beschik
bare water, want hierdoor creëren we meer leven. Dit 
bereiken we ook bijvoorbeeld door het aanleggen van 
swales. Deze kunnen, in tegenstelling tot dammen, 
water verspreiden met een bereik van vele kilometers. 
Verder hydrateren ze het landschap en stimuleren ze 
de vegetatie. 
 
Systemen en strategieën voor irrigatie
Wanneer we een irrigatiesysteem in de woestijn 
willen installeren, willen we in eerste instantie het 
‘clothesline effect’ verminderen met windschermen. 
Bij dit effect halen warme en droge wind de vochtig
heid uit het land en de vegetatie. Windschermen en 
gewassen kunnen dit voorkomen. Ze houden wind 
tegen, waardoor ze de luchtvochtigheid vergroten.
 
Het irrigatie-druppelsysteem is het meest  efficiënt 
voor droge gebieden. Dit systeem kan namelijk 
worden getimed, het kan de juiste hoeveelheden 
water toedienen en het houdt rekening met de 
verschillende soorten planten en hun verschillende 
waterbehoeftes. 

Rietbedden zijn een ander efficiënt irrigatiesysteem. 
Ze maken grijswater schoon, waardoor het gebruikt 
kan worden voor ‘wicking beds’. Bij wicking beds 
gebruiken we ongeglazuurde terracottapotten, die 
we vlak naast het te bewateren gewas in de bodem 
zetten. Het terracotta laat vervolgens druppelsgewijs 
het water door en bewaterd daarmee het gewas.

Naast deze opties van irrigatiesystemen, zijn er nog 
vele andere, zoals ondergrondse irrigatie. Tot slot is 
condens een belangrijk element in woestijnklimaten, 
want al het vocht is waardevol. Ook hiervoor zijn een 
aantal technieken die we kunnen toepassen om de 
bruikbare condensatie op te slaan en te laten toene
men. 

Wonen in droge gebieden
Wanneer we ons willen vestigen in een droog gebied, 
moeten we ons permacultuurdesign op een zodanige 
manier ontwerpen, dat we beschermd zijn tegen 
de slechte jaren. In de goede jaren moeten we onze 
neiging om meer te willen en uit te willen breiden 
weerstaan. Water blijft een beperkende factor in een 
droog klimaat! 
Helaas maken veel nederzettingen zichzelf kapot door 
waterbronnen uit te buiten en door ze ook nog eens 
te vervuilen. Een ander probleem is het exploiteren 
van bossen door er te veel brandhout uit te halen en 
teveel vee af te schieten. Hierdoor wordt de bodem 
namelijk alleen nog maar droger. 

Een veilige en stabiele vestiging vraagt om een goede 
locatie, bijvoorbeeld aan de voet van een berg. Hier
door kunnen we afstromende regen opvangen. Daar
naast is het belangrijk om zekerheid te hebben wat 
betreft watervoorraad, brandhoutvoorraad en basis
voedingsmiddelen. Tot slot zijn windschermsystemen 
van belang om stof en warmte te verminderen. Er zijn 
namelijk regelmatig stofstormen die het landschap 
beschadigen. 
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Vegetatie in het woestijnlandschap
Wanneer we ons vestigen in een droog gebied, bestaat 
ons permacultuurontwerp onder andere uit een 
aantal specifieke planten. Deze gewassen hebben 
minstens twee functies: ze voorzien ons van voedsel 
en ze bieden ons schaduw. Vooral winterharde, meer
derjarige bomen en wijnstokken doen het goed in 
dit klimaat. Verder is het belangrijk om het terrein te 
omcirkelen met bomen. Bomen beschermen ons land, 
ze kunnen geïrrigeerd worden met grijswater en ze 
leveren ons brandstof, mulch en veevoer. Voordat we 
echter een boom planten, moeten we de grond eerst 
goed voorbereiden. Dit doen we bijvoorbeeld door 
middel van grondverzet en bodembedekkers. De beste 
tijd om bomen te planten is tijdens de koudste periode, 
na een regenbui op het koudste moment van de dag.
 
Dieren, zout en de koudste woestijnen
Het houden van dieren in de woestijn vraagt om 
specifieke kennis. Klein vee, zoals gevogelte, doet 
het prima in de woestijn. Kuddedieren daarentegen 
hebben meer aandacht nodig. De kuddes moeten bij 
voorkeur klein zijn in aantallen en hoog in kwaliteit. 
De dieren zouden achtereenvolgens op zo’n vijftien 
verschillende plekken moeten kunnen grazen (‘cell 
grazing’), zodat het land na de begrazing een aantal 
jaren rust heeft om weer te kunnen herstellen.

Ook woestijnvorming en zoute landschappen hebben 
veel aandacht nodig, want het zijn twee grote, 
serieuze problemen in deze wereld. Deze problemen 
worden voornamelijk veroorzaakt door overbegrazing, 
het kappen van bossen, het creëren van woongebie
den en het stelselmatig verwijderen van begroeiing. 
Het landschap wordt kaal en droog. Als gevolg worden 
de toplagen van de bodem en de hoog gelegen 
grondwaterlagen droger. Met de huidige technologie 
kunnen we water uit de diepere grondwaterlagen naar 
boven pompen, maar dit water heeft een hoog zout
gehalte. Doordat we het zout naar boven brengen, 
ontstaat er erosie.
We kunnen deze problemen voorkomen met preven
tieve systemen. Op de lange termijn zijn bomen de 
beste oplossing!
 
Koude ‘montane’ woestijnen zijn droge gebieden 
die hoog liggen. Ze hebben extreme temperatuur
wisselingen en liggen ver van kustlijnen vandaan. In 
dit landschap is droogte niet de beperkende factor, 
maar kou! Huizen moeten dus stevig zijn en een extra 
voorraad brandhout is belangrijk. Ten slotte is het in 
koude woestijnen belangrijk om veel voorraden op te 
slaan, zoals het voedsel voor in de winter. 
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Klimaat Rifgebergte
Volgens het ‘Köppen Climate System’ valt het 
 Rifgebergte onder een subtropisch klimaat, oftewel 
een mediterraan klimaat (Csa). Regen valt voorname
lijk in de wintermaanden (decemberjanuari), hoewel 
hij op sommige plaatsen ook in de herfst kan vallen 
(september). De gemiddelde maandtemperaturen zijn 
lager dan in de tropische klimaten. In de winter dalen 
ze tot ongeveer 10 °C. In de zomer ( junijuli) kunnen 
de temperaturen echter hoger worden dan die van het 
tropische klimaat, namelijk tot zo’n 40 °C. Kenmerkend 
zijn de helderblauwe luchten. De regenval is gemid
deld 400 mm per vierkante meter (van 200 mm tot 
700 mm).

Grondsoorten Rifgebergte
Het Rifgebergte heeft een aantal verschillende 
grondsoorten, namelijk luvisol, kastanozem, cambisol 
en calcisol.

Luvisol is een gemengde mineralogie. Het hoge 
 nutriëntengehalte en de goede drainage van deze 
bodem maken hem geschikt voor een breed scala 
aan landbouw. Denk aan granen, boomgaarden en 
 wijngaarden. Luvisol vormt zich op vlakke of licht 
glooiende landschappen onder klimatologische 
omstandigheden, die variëren van koel, gematigd tot 
warm mediterraan.
 

STRATEGIE 
VOOR HET RIFGEBERGTE
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Kastanozem is humusrijke grond die oorspronkelijk 
bedekt was met vroegrijpe inheemse grasland
vegetatie, die een karakteristieke, bruine oppervlakte
laag produceert. Deze bodem komt in relatief droge 
klimaatzones (200400 mm neerslag per jaar) voor, die 
meestal grenzen aan andere droge gebieden. Kastano
zem wordt voornamelijk gebruikt voor geïrrigeerde 
landbouw en begrazing.
 
Cambisol is een bodem in het beginstadium van 
bodemvorming. De differentiatie in bodemhorizon
ten is daarom zwak. Dit is in het bodemprofiel onder 
meer waarneembaar aan de zwakke, vaak bruine 
verkleuring en de zwak ontwikkelde bodemstructuur. 
De bodem is relatief arm aan nutriënten, maar wel 
geschikt voor landbouw. 

Fluvisol is jonge grond in periodiek overstroomde 
gebieden zoals uiterwaarden, meren, delta’s of 
 mangroven. 
 
Calcisol wordt gekenmerkt door een laag gemigreerd 
calciumcarbonaat op enige diepte in het bodem
profiel. Deze laag kan zacht en poederig zijn of hard en 
gecementeerd. Het is meestal een goed gedraineerde 
bodem met een fijne tot gemiddelde textuur. Daar
naast is hij relatief vruchtbaar door zijn hoge calcium
gehalte. Hij wordt vooral gebruikt voor de beweiding 
van dieren.

Mediterrane bodems hebben over het algemeen 
een tekort aan humus. Dit komt niet zozeer door de 
geringe vegetatiebedekking of door de traagheid van 
de chemische processen, die het plantaardige materi
aal omzetten in humus. De reden is de lage regenval, 
die zich juist dan voordoet wanneer de temperaturen 
het laagst zijn. Dit vertraagt namelijk de vertering 
van organisch materiaal. Het ongelijke reliëf van het 
oppervlak van de regio’s, waar deze bodems voorko
men, bemoeilijkt de ontwikkeling van rijpe bodems. 
De grond is simpelweg niet vlak genoeg (behalve in de 
valleien), om het organische materiaal op zijn plek te 
houden.
 

Strategie voor droge gebieden
Droge gebieden vormen ongeveer 30 procent van het 
aardoppervlak. Dit percentage neemt alleen maar toe! 
De klimaatgrenzen verschuiven en het woestijneffect 
trekt naar het noorden. Het noorden van Marokko 
heeft een mediterraan en redelijk vruchtbaar klimaat, 
maar het hete en droge woestijnklimaat komt steeds 
dichterbij. Het noorden is nu al aanzienlijk droger dan 
10 of 20 jaar geleden. Dit effect is ook te zien in het 
zuiden van Europa (Portugal, Spanje en Italië). Naast 
de klimaatverandering zijn er ook andere factoren die 
niet meewerken, zoals ontbossing en overbegrazing.
 
Kenmerken van de droge gebieden zijn:
•  Regenval: de verdamping van de regenval is groter 

dan de neerslag.
•  Erosie: wind en plotselinge overstromingen 

 veroorzaken erosie. 
•  Waterstromen: stroomafwaarts van een water

stroom neemt de verdamping toe, waardoor er 
zoutpannen kunnen ontstaan. 

•  Wilde dieren: er zijn veel gravende (nacht)dieren 
en veel dieren die zich makkelijk aanpassen aan 
 veranderende omstandigheden.

•  Bodems: er bevinden zich breekbare bodems die 
vaak worden vastgehouden door schimmels. Ze 
worden echter vernield door de hoeven van de 
dieren en door het ploegen van de landbouw.

Strategieën voor de droge gebieden zijn:
•  wateropvangsystemen met dammen, swales, 

gabions, ‘netandpan’ en boemerangs;
•  aanplanten van gewassen rondom de afvloeiing van 

het water;
• windschermen en zaaien van kleizaadbollen;
• mulchen en druppelirrigatie;
• humusniveaus in de bodem opbouwen;
•  de basische grond zuurder te maken door kippen te 

gebruiken (door het fosfor in hun mest);
•  creëren van microklimaten, die voorzien zijn 

van zonbeschutting en windbescherming voor 
 huisvesting en beplanting.

Rifgebergte
luvisol
kastanozem
fluvisol
calcisol
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Wateropslag met dammen en swales
Het is belangrijk om een watersysteem te ontwerpen, 
dat zoveel mogelijk water vasthoudt, verspreidt en 
laat opnemen in de bodem. Dit kan worden bereikt 
door op de hoogst mogelijke punten van de grond 
dammen op contourlijnen te bouwen. De dammen 
worden vervolgens met swales aan elkaar gekoppeld. 
De swales worden daarmee de beplantingslijnen voor 
de bomen.

Net-and-pan system
Bij dit systeem graven we op een steile helling (die 
niet geschikt is voor swales) pannetjes en planten in 
de pannetjes bomen aan. Daarna vullen we de panne
tjes met stenen en mulch. Vervolgens verbinden we de 
pannetjes met elkaar door geulen te graven. Bij water
overschot wordt op deze manier het water verspreid 
en worden de bomen bewaterd.
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Wateropslagsysteem met dammen en swales gebouwd op de contourlijnen van het landschap.
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Gabions
In bestaande stromen water of uitgedroogde rivier
beddingen kunnen gabions (korven met stenen) en/of 
baffles (berg stenen of houten palen met daartussen 
takken) geplaatst worden. Deze remmen het water 
af en veranderen de stroming. Achter de gabions zal 

uiteindelijk een ophoping van zand en silt (leem) 
komen te liggen. Tegenover de baffles zal een verdie
ping ontstaan waar het water mogelijk blijft staan. De 
vegetatie rondom de baffles zal toenemen. 
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OORSPRONKELIJKE STROOM

BOEMERANG MUUR 
VAN STENEN OF KLEI

DIVERSION AFVOER
OP CONTOUR

DROOG 
RIVIERBED

STROOM

Diversion check dam
In een bestaande stroming kunnen gabions in de vorm 
van een boemerang worden geplaatst. Het water gaat 
zich hierdoor in de breedte verspreiden.
 

Boemerangs
In combinatie met de ‘diversion check dam’ kunnen 
bomen worden geplant. Voor deze bomen kan er een 
boemerang van steen gebouwd worden die het water 
opvangt.
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OORSPRONKELIJKE STROOM

KRUIDEN EN GROENTEN
• koriander
• komijn
• peterselie
• salie
• oregano
• tomaat
• aubergine
• paprika
• Spaanse peper
• komkommer
• meloen
• maïs
• bonen
• kalebas
• pompoen

NOTEN- EN FRUITBOMEN
• dadelpalm
• doumpalm
• toddy palm
• dennenpitten
• amandelboom
• pistacheboom
• olijfboom
• moerbeienboom (zwart en wit)
• moringa/drumstick tree
• abrikozenboom
• granaatappelboom
• mangoboom
• cashewboom
• sinaasappelboom
• citroenboom
• johannesbroodboom
• tamarindeboom

DIVERSEN
• koffie (arabica)
• neem
• kurkeik
• druiven
• cactusvijg
• sorghum 
• zonnebloem
• pompoen
• quinoa

GRANEN
• maïs
• tarwe
• gierst
• amarant

PEULVRUCHTEN
• bonen: kidney, barlotti, lima, tuinboon, blackeye
• kikkererwten
• linzen
• spliterwt
• pigeon pea

STIKSTOFFIXERENDE BOMEN
• acacia
• prosopis
• leucaena
• valse christusdoorn
• tagasaste
• moringaboom
• Indische goudenregen
• casuarina 

Gewassen voor droogland



Permacultuur, een kans voor de Rif26


