
Permacultuur Tuinderij

de Voedselketen
Een kleinschalige tuinderij waar landbouw en natuur hand in hand gaan.



Permacultuur?

Permacultuur is een wetenschap voor het 
ontwerpen van de menselijke leefomgeving op 
een manier die ecologisch duurzaam en 
economisch stabiel is. Complexe ecosystemen 
in de natuur dienen hierbij als voorbeeld.

bron: www.wikipedia.nl



De voedselketen in de bodem
de aanleiding



De voedselketen in de bodem

Een gezonde bodem draagt bij aan:

• Verminderen bodem gebonden ziektes
• Verminderen onkruiddruk

• Betere opname water bij regenval
• Beter vasthouden water bij droogte
• Betere beschikbaarheid voedingsstoffen 

voor gewassen  



Waarom plantaardig? 

1. Teelt technisch: De bodem voeden in 
plaats van de planten

2. Ecologisch: in natuurlijke ecosystemen 
heeft plantaardige bemesting de 
overhand

3. Praktisch: dierlijke mest wordt 
zeldzaam

4. Persoonlijk: ik ben vegetariër, dan wil 
ik niet afhankelijk zijn van dierlijke 
mest voor mijn groenten



De voedselketen in de ecologie

Inzetten op biodiversiteit voor:

• Natuurlijk plaagbeheer
• Belang biodiversiteit / gevaren verlies van biodiversiteit
• Persoonlijke voorkeur  



De voedselketen in de gemeenschap

Net als in de bodem en in de bovengrondse ecologie, zien we 
de tuinderij als onderdeel van de bredere gemeenschap. 

Uitgangspunt is het zelfde: veerkracht doordat je gedragen 
wordt door de gemeenschap. 



De voedselketen in de gemeenschap

Vanuit de boer: 

• Inkomenszekerheid & eerlijk inkomen
• Minder verspilling
• Gemeenschap om op terug te vallen
• Gedeeld risico



De voedselketen in de gemeenschap

Vanuit de burger: 

• Weten waar je voedsel vandaan komt
• Stimuleren lokale netwerken
• Inzicht, invloed en zeggenschap in de productie



De voedselketen in de gemeenschap

Voor beiden

• Autonomie
• Positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen van deze tijd: 

klimaatverandering, verlies biodiversiteit, tekort aan 
grondstoffen, dierenwelzijn, leefbare maatschappij



CSA Netwerk

Met het CSA Netwerk willen we 
gemeenschapslandbouw op de kaart 
zetten door: 

• Politieke lobby / beïnvloeding
• CSA’s bij burgers onder de aandacht brengen 
• CSA boeren ondersteunen door praktische kennis, 

informatie en onderlinge kennisuitwissling
• Internationaal onderdeel uitmaken van een breder 

netwerk van CSA boeren



CSA Netwerk

Gemeenschapslandbouw kan 
verschillende vormen aannemen:

• Zelfoogst tuinderijen
• Pakketten of abonnementssystemen
• Buurt coöperaties



Je vindt ons op:

www.csanetwerk.nl
info@csanetwerk.nl

www.devoedselketen.nl
tuinderij@devoedselketen.nl
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