
Presentatie permacultuurcursus 15 en 16 mei 2010 TT Nijmegen 
  
 
Inleiding 
Permacultuur betreft een duurzame cultuur in permanente landbouw waarbij het natuurlijke 
ecosysteem als ontwerpmodel het uitgangspunt is. Het meest ideaal is een eetbaar bos. 
  
Samen met de natuur in plaats van tégen de natuur schep je voorwaarden die ervoor zorgen dat er 
geen plagen ontstaan. Het doel is een jaarrond voedsel van hoge kwaliteit en diversiteit te produceren. 
De tuin wordt op den duur onderhoudsarm en in hoge mate zelfregulerend. Afhankelijk van de 
grootte van de bomen voor het vormen van biomassa, het opslaan van energie heeft de tuin minimaal 
4 tot 5 jaar tijd nodig om tot wasdom te komen. De biodiversiteit boven én onder de grond worden 
sterk vergroot en uitgebreid. Hiermee bouw je weerbaarheid op.  
  
Ethische hoofdprincipes 

1. Respect voor moeder aarde, put haar niet uit.  
2. Zorg voor elkaar, weg met de aardolie individualistische mentaliteit. 
3. Deel je kennis, welvaart en voedsel, overboord met hebzucht en afgunst. 

  
Subprincipes 

 Functionele relaties 
 Uitgaan van gesloten energie cycli 
 Biodiversiteit in policulturen, veel verschillende planten met elkaar gecombineerd. Planten die 

elkaar positief beïnvloeden zet je naast elkaar (companion plants). 
 Mens als beheerder en schepper om verbeteringen aan te brengen waar nodig.  
 Observeer en reageer: sla energie op in bomen, meerjarige planten en zaden.  
 Streef naar het verkrijgen van opbrengst, pas zelfregulering toe en accepteer feedback vanuit 

de planten door hun groei, de groei van onkruid, ziekten en plagen.  
 Gebruik hernieuwbare (energie) bronnen, produceer geen afval, streef naar een gesloten 

circuit.  
 Ontwerp vanuit natuurlijke patronen, hiermee creëer je evenwichtige patronen in de tuin. Pas 

integratie toe, geen segregatie (geen monoculturen).  
 Gebruik kleine langzame oplossingen.  
 Pas diversiteit toe en schat dit naar waarde in.  
 Gebruik grensvlakken, deze hebben meer diversiteit.  
 Maak creatief gebruik van veranderingen.  

  
Enkele permacultuur uitvindingen 

1. Volledig natuurlijke waterzuiveringssystemen, helofieten, wilg copice, living machine. Bij een 
wilg copice groeien op een klein oppervlak veel wilgen die water zuiveren. Het wilgenhout 
kan als brandhout dienen, wilgentakken als ondersteuning van planten in de tuin, waardoor de 
wilg multifunctioneel gebruikt wordt. 

2. Duurzame woonsystemen met volledig zelf voorzienende woonvormen. 
3. Swales waarbij water wordt 

vastgehouden in een hellend landschap.  
Maar het kan ook in een horizontaal 
landschap (zie plaatje)  
 In een deel van de helling komt een 
kuil in de helling (op 1/3 van het 
hoogste punt). De aarde uit de kuil 
komt voor de kuil op het omlaag 
hellende vlak, het lagere deel te liggen. 
Water wordt opgevangen in de kuil 



waarbij dit water het lager liggende deel doordrenkt. Bij los zand heb je dieper wortelende 
gewassen nodig zoals halfstam fruit of hazelaars om de aarde goed bij elkaar te houden. 

 
  
Vormen van “Guilds”: het scheppen van microklimaten waarbij plantencombinaties worden gebruikt 
waar alle betrokken planten voordeel bij hebben.  
  
Tips voorbereiding ontwerp tuin 

 Eerst wordt de PH waarde van  de grond en de eigenschappen van de grondsoort bepaald. 
Dit kan al met lakmoespapiertjes of een pH test van Ecostyle.  

 Kalk ontzuurt, bij 6,3 en 6,7 begint het neutrale gebied. Met niet woekerend olifantgras kun je 
extra biomassa aan de grond toevoegen. 

 
 Zonnebaan, windrichting bepalen waar de meeste zon én wind vandaan komt.  
 Je kijkt naar hoogteverschillen op het land en waterlopen. 
 Selectie van gewassen. 
 Specifieke companion planten  en kruiden, magic bullet companions. 
 Introduceer dynamische accumulatoren (bladmulch) met hoge concentraties van spore 

elementen in blad en wortels. Schep een speciale plek in de tuin voor een wilde plek waar deze 
planten groeien (brandnetel, smeerwortel, dovenetel et cetera). Creëer vochtige plekken in de 
tuin voor de planten die daar behoefte aan hebben.  

 Houdt nadrukkelijk rekening met meer permanente (vaste) gewassen in de tuin. 
  
Hoe ga je te werk? 
Het ontwerp moet logisch in elkaar zitten, te beginnen met zoneringsprincipes toe te passen: dicht bij 
huis de  kruiden en veel gegeten groenten. Wat verder weg de gewassen die je minder vaak of 
periodiek gebruikt.  Deel de planten in op functionaliteit, gewashoogte en beworteling, vaste 
permanente plekken en eenjarige gewassen. 
  
 
Schaduwplanten voor de tuin zijn winterpostelein, look zonder look, daslook, veldsla. 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Miscanthus


    
 
Denk voortdurend aan zonnewarmtefixatie of schaduwwerking waardoor grotere diversiteit in 
gewassen gecreëerd wordt.  
Verbeter de bodem om daarmee een hogere verdamping te voorkomen door te mulchen (organische 
materiaal), daarna meer permanente eetbare beplanting en levende mulch.  
  
Biomassa krijg je door stikstof fixeerders, met name vlinderbloemigen als groenbemester te planten. 
Als je dit oogst heb je goed organisch materiaal om de organische massa te verhogen door de 
groenbemesters te gebruiken als mulch of om de grond te verrijken.  
 
Vlinderbloemige groenbemesters leveren stikstof: luzerne, klavers,lupinen en serradelle (gevonden op 
vergetengroenten.be) 
 

    
Luzerne klaver lupine Serradelle 
 
 
Niet vlinderbloemigen leveren geen stikstof , maar ze nemen voedingsstoffen op.  Ze houden de bodem 
bedekt en voorkomen uitspoeling en uitdroging. De stoffen die ze opnemen, komen in de plant terecht. Later 
komen die stoffen weer terug als je de plant gebruikt als mulch.  
Voorbeelden van niet-vlinderbloemigen zijn: snijrogge, stoppelknollen, bladramenas, huttentut of boterzaad, 
mosterd, Phacelia. 
 



    
Snijrogge Huttentut Phacelia Mosterd 
 

 
Ook grote berenklauw is geschikt als biomassa evenals granen zoals rogge in het najaar, of luzerne. 
  
Een kippentractor wordt op de Wieringerakker gebruikt om in 2 ½ week de grond onkruidvrij te 
maken en te bemesten. Daarna wordt er mulch aangebracht op het perceel van 1 jarige gewassen. 1 
jarige gewassen worden over het perceel verplaatst (soort van vruchtwisselingsbedden). Na 2 ½ week 
zijn de aardwormen actief geworden en kunnen de percelen worden ingezaaid.  
  
In een eetbaar landschap zijn bomen van belang. 
Wanneer je in een tuin voornamelijk met 1 jarige gewassen werkt, worden meer de kruiden toegepast 
als companion plants. 
  
Je kunt op een perceel ook door het toepassen van hoogteverschillen een microklimaat scheppen, 
evenals met bodembedekkende planten.  
Voor de opbouw is het van belang een combinatie te maken van genetisch sterke meerjarige 
gewassen, eenjarige genetisch sterke gewassen. Genetisch sterk wordt hier gezien als een inheems 
gewas met een krachtig productie en handhavingsvermogen.  
Op de Wierakker wordt geëxperimenteerd met uitheemse gewassen met bewezen genetisch sterke en 
soortechte reproductie en handhavingsvermogen, non-invasief en specifiek geselecteerd op 
voedzaamheid en rijke oogst, jaar na jaar terugkomen.  Voorbeelden zijn de mashua knol, familie van 
de Oost-Indische kers. Hij heeft 5-10 knollen die eetbaar zijn als wortelgewas om de winter met 
gevarieerde gewassen door te komen.  
Daarnaast kijkt hij naar zogenaamde magic bullets companion plants en kruiden en kruiden om een 
bijdrage te leveren aan de gezondheid van de mens en het ecosysteem door het toepassen van 
mengsels inheemse flora het hele seizoen door. 
De Wieringerakker past witte klaver toe als groenbemester en mulch op de paden en struwelen. 
  
Veel planten herstellen zich na het oogsten omdat ze niet in zijn geheel geoogst worden. Door een 
grote biodiversiteit is er voor elke aanvaller een verdediger. 
  
Eeuwige moes is een duurzaam meerjarig gewas. 
  
Brave Hendrik: in het voorjaar onder de aarde aanaarden of een gesloten pot met hoogte de plant 
verbergen. Stengels bleken dan, je kunt ze rauw eten of kort bakken. Zeekool kan hetzelfde bij 
worden gedaan, evenals de paardebloem en molsla. In het donker wordt de plant geforceerd tot 
groeien, je krijgt dan bleke stengels of bleek blad. Deze smaken minder bitter. Het groeipunt moet 
intact worden gelaten 
 



    
Brave Hendrik Mashua Mashua Zeekool 
 
Hennepzaad is heel eiwitrijk dat veel in raw food wordt gebruikt. Je hebt een mannelijke én 
vrouwelijke plant nodig om tot zaadvorming te komen. 
  
Siberische suikerwortel heeft vochtige grond nodig en ontwikkelt dan forse wortels. Wanneer je de 
wortels oogst, laat je de groeipunten zitten. Je eet het rauw, geraspt of als salade saus. Gekookt is het 
heel zoet van smaak.  Afhankelijk van de plek waar deze plant staat vormt hij na 1 jaar flinke veel 
wortels. 
 
 

 
 

  
Eeuwig moes Suikerwortel Suikerwortel Hennep 
 
Van Stevia plantjes worden de blaadjes als suikervervanging gebruikt. Ze zijn in de gewone tuincentra 
te koop. 
  
Kliswortel groeit het 1e jaar, na 4 maanden oogst je de wortel, de oudere wortel is erg vezelig. De 
Japanse variant is meer op smaak veredeld. Hij heeft forse bladeren. 
  
Muscaat malva staat in de top 5 van de future plants. Hij heeft het hele jaar door een smakelijk blad 
en geeft ook grote eetbare roze bloemen, het is familie van de heemst. 
  
Aardpeer is een rijk gevende, smakelijke plant, bladeren, bloemen, stengels kunnen allemaal gegeten 
worden. 
 

http://www.moestuintips.nl/groenten/koolsoorten/eeuwig_moes/eeuwig_moes.php
http://www.permacultuurnederland.org/planten.php?pid=126


  

 

 
Stevia Aardpeer Kliswortel Malva 
 
  
Three sisters, maïs, bonen en pompoen worden op de Wierakker gezamenlijk geplant. 
  
Mierikswortel combineert goed bij pruimenbomen. 
Graankorrels in een plantgat van een fruitboom of struik versterken de plant.  
In een kruidenspiraal kun je boven droog minnende planten plaatsen, beneden water en vocht 
minnende planten.  
Smeerwortel, Oost-Indische kers  en witte klaver gaan goed onder appelbomen. 
Onderaan is een lijstje met plantencombinaties die door de Wieringerakker gedurende meerdere jaren 
zijn beproefd.  
Welriekende ganzenvoet en bonenkruid helpen om de suikers in de aardpeer te verteren, je doet het 
kruid in het kookwater of bakt het mee. 
 

   

 

Welriekende ganzenvoet 
(Braven Hendrik is hier 
familie van) 

Mierikswortel Smeerwortel  

 
Stacking 
Hogere gewassen worden gebruikt als windvangers, geplaatst in het noorden. In het midden van een 
perceel komen de meer warmte minnende gewassen. Daarvoor de lagere planten, bodembedekkers en 
klimmers. Door in lagen van verschillende hoogten te werken wat betreft bomen en planten ontstaat 
er een gelaagd systeem. Hierdoor ontstaat ook ondergronds een gelaagd wortelsysteem. Voordeel van 
schaduwwerking  en werken met hoogten: de zon, windwering en vocht wordt beter vastgehouden.  
Hiermee creëer je een zelfgenezend, zelfregulerend systeem met een enorme biodiversiteit.   
  
Meer informatie is te vinden bij:  
Permacultuurnederland.org voor informatie over permacultuur onderwerpen. 
Soortenbank.nl voor inheemse planten. 

http://www.stevio.nl/shop.html
http://www.vriendenvandeaardpeer.nl/Welkom.html
http://nl.wikibooks.org/wiki/Leer_jezelf_ecologisch_tuinieren/Ganzenvoet
http://www.theeshop.nl/kruidenthee/smeerwortel_thee.htm


Plants for the future database pFaf voor magic bullet plants en planten met specifieke hoge 
voedselwaarde en hoge opbrengst. 
 

Presentatie van de Wieringerakker 
 
In de Wieringerakker zijn de te vinden: oerbiet, specifieke soorten Malva, kardoen, suikerwortel, oca, 
yacca, knolkervel, knolcapucien dat ook een stikstofbinder is, aardaker, haverwortel, zeekool. 
 

   
Oerbiet Kardoen Haverwortel 
 
Lavas en borage zijn belangrijke magic bullet planten, zowel met de wortels als bovengronds geven ze 
voedende stoffen af. Hij heeft door de hele tuin heen allerlei varianten van de lookfamilie staan 
evenals 3 soorten smeerwortel. Valeriaan hoort ook bij versterkende planten hij geurt en zaait zich 
goed uit.  
  
Bij een perceel wordt eerst veel mulch aangebracht. Daarna geef je de planten die zichzelf 
voortplanten de kans zich te ontwikkelen. Om zoveel mogelijk verschillende soorten met elkaar te 
combineren op het zichzelf uitgezaaide perceel gaan sommige planten eruit (geconsumeerd) en 
ontbrekende en versterkende combinaties erin samen met vaste planten.  
  
Kleine pimpernel is een goede companion plant. 
Veel dragon, is een goede bodembedekker. 
Citroenkruid heeft een vaste plek op veel plaatsen in de tuin, geeft meer evenwicht aan de andere 
beplanting. 
Alle planten in de kruidenspiraal zijn meerderjarig waaronder een Welch green, overblijvende bosui. 
Moederkruid en boerenwormkruid zijn een belangrijk onderdeel van je kruidenbeplanting. 
Veel looksoorten past hij toe als meerjarige gewassen. Alleen maïs wordt in vruchtwisseling toegepast. 
De meeste beplanting komt als meerjarige planten op. Venkel is een uitzondering omdat het niet 
overal kan worden geplant, het heeft een storende werking op de ontwikkeling van andere planten, let 
hiermee op! . 
Huttentut is een groene bodembedekker en goede plant voor mulch, onder ander te verkrijgen bij de 
Keltenhof in Bergharen. 
  
Japanse andoorn is winterhard, deze knolletjes kun je de hele winter eten, ook dit is een goede 
bodembedekker. 
Aardaker is een vlinderbloemige die knollen maakt. 
Bosaardpeer smaakt als een bataat, is te gebruiken als windbreker en toe te passen op een 
halfschaduwplek. 
Echte Heemst heeft een eetbaar blad, de wortels zijn zoetig van smaak. 
Een oersla, ook kompassla genoemd zaait zichzelf uit. 
  

http://www.leylant.com/kardoen.htm


De Wieringerakker richt zich op 1. voedselproductie, 2. zaadproductie van eigen teelt en 3. 
zaadproductie voor de verkoop. 
 
Zie de mooie website, nieuwsbrieven en vooral de pagina met de groentes 
 
 
Roomse kervelzaden zijn ook goed te gebruiken als anijspoeder.  
Bloemrozetten van zeekool zijn goed te eten als broccoli. 
  
Op de Wieringerakker worden stenen toegepast om warmte vast te houden. Veel kruidachtige 
struwelen met daarin munt en citroenkruid “verjagen”als het ware kweekgras. 
  
Zilverschoon is een goede bodembedekker die groeit op vochtige grond en heeft een eetbare wortel.  
De “etage” ui heeft smakelijke pittige uien. 
De wilde Bertram is ook goed als bodembedekker en heeft als toekruid een mintachtige smaak. 
  
Dakpannen en stenen worden gebruikt om warmte vast te houden en planten beschutting te geven.  
De aardkastanje is een meerjarige plant die na  het 1ste jaar knollen geeft die eetbaar zijn. 
  
Meerjarige broccoli  
Schorseneren groeien op een klein vlak en worden half juli gezaaid waarna de eerste wortels in de late 
herfst van datzelfde jaar te oogsten zijn. Omdat dit gewas gevoelig is voor doorschieten is het 
belangrijk om de timing van het zaaien goed te bepalen. 
De Wieringerakker heeft wilde asperges vanuit zaad opgekweekt. De mannelijke planten worden 
behouden, de vrouwelijke planten worden afgevoerd. De mannelijke planten zijn te herkennen aan 
een klokvormig besje.  
Winterpostelein kent een goede functie als bodembedekker en kun je combineren met meerjarige 
rucola waardoor zij elkaar afwisselen in de seizoenen. Verder zijn de wortels van zilverschoon, 
gestreepte dovennetel en witte klaver geschikt als bodembedekker. Vooral de witte klaver wordt 
uitgebreid toegepast bijvoorbeeld rond de kardoen.  
Aspergesla en boomspinazie zijn smakelijke, makkelijk toepasbare gewassen die zichzelf goed 
uitzaaien. 
  
Een experimenteel gewas in de Wieringerakker is een schermbloemige met grote ondergrondse 
knollen, yampa’s . 

Daarnaast experimenteert hij met gewassen verkregen bij Frank van Keirsbilck 

(www.vegetablegarden.be) Hiervandaan komt onder andere ook aardbeienspinazie, een winterharde 
bataat en ander knollen om de winter door te komen. 
 

In de tuin staat ook de zeldzaam voorkomende plant zwartmoeskervel.(Smyrnium olusatrum), die 

ook als groente te eten is.  

Een erwtenstruik die 3-5 meter hoog wordt met eetbare erwten afkomstig uit Siberië gaat dit jaar 
vrucht geven.  
Ook experimenteert hij met een vijg op armere grond en stenen erom heen om de warmte vast te 
houden.  
Een uit Nieuw Zeeland voortkomende tomaatachtige vrucht gaat dit jaar mogelijk wel vrucht geven 
door deze een wat koelere, vochtigere plek te geven. (pepinje?) 
Een vroeg besje en heel smakelijk is de Siberische honingbes. 
   
Op de Wieringer Akker uitgeteste plantencombinaties die goed werken: 

1. Aardappels combineren met alle koolsoorten en zonnebloemen, allen profiteren. Ook 
peulgewassen tussen vroege aardappelgewassen is een voordelige combinatie. 

http://www.wieringerakker.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=23&Itemid=45


2. Veel borage om of tussen perceeltjes aardbeien, daarnaast doen ook stambonen het goed 
naast de aardbeien. 

3. Wilde asperge en grofbladige peterselie 
4. Bonen met bonenkruid, borage en veel goudsbloemen. 
5. Oerbieten en looksoorten, dille en bonenkruid. 
6. Wortels, sla en dille 
7. Uien, knoflook, wortelen en peterselie. 
8. Tussen de koolgewassen hysop, kamille en dille, daarnaast goudsbloemen en borage. 
9. Selderij en prei 
10. Tomaten en peterselie, in de kas kan er ook veel basilicum bij worden gezaaid. 
11. Tuinbonen, dille en bonenkruid (een en meerderjarig). 
12. Alle sla soorten en kervel. Geeft een mooie dichte krop en minder vroeg schieten van de sla. 

Kervel houdt de luizen op een afstand. Ook past kamille hier als geurplant uitstekend bij. 
  
Mierikswortel doet het goed bij knolgewassen. 
Oost-Indische kers vangt luizen weg. 
Dille bij kruisbloemigen (koolsoorten). 
Rozemarijn bij kruisbloemigen en wortelgewassen.. 
Smeerwortel bij asperge. 
Tages patula nana (afrikaantjes) tussen nachtschaden (aardappel tomaat) 
  
Venkel voorzichtig  mee zijn, dit is een allelopaat, dat wil zeggen dat venkel ander planten stoort in 
hun ontwikkeling. Ook Absintalsem op enige afstand van voedselgewassen planten omdat ook deze 
plant kan storen al is het in mindere mate. 
  
Magic bullet companion planten 
Planten die een zodanige krachtige helende werking hebben voor een eetbaar landschap in onze 
noordelijke regionen, dat ze eenvoudigweg niet mogen ontbreken. Hun helende werking ontstaat 
door wortel, blad, bloem of geur afscheiding. 
  
Borage, genezend en versterkend voor alle buurplanten. 
Lavas, genezend en versterkend voor alle buurplanten. 
Goudsbloem, zeer reinigend voor de bodem. 
Echte en roomse kamille, versterkend voor de meeste buren. 
Kleine en grote pimpernel, versterkend voor de meeste buren. 
Duizendblad, genezend en versterkend voor de meeste buren. 
Grote Valeriaan, genezend voor de meeste buren. 
  
Volgende kruidachtige planten zijn ook genezend maar hebben daarnaast een sterke werking als geur 
en afweerplant 
  
Absint Alsem (voorzichtig met de afstand want is licht allelopaat) 
Lavendel 
Bonenkruid 
Nepeta Cataria Nederlandse naam? 
Citroenkruid 
Citroenmelisse 
Salie 
Moederkruid 
Boerenwormkruid 
Alle looksoorten, vooral vaste uien en knoflook, bieslooksoorten, etage-ui en slangenlook. 
  
  



Lijst met natuurlijke spuitmiddelen 
  

Plant mengverhouding spuitconcentratie Werking 

Absintalsem 300g / 10 liter 1 > 2 Luizen, rupsen, mijten, meeldauw 

Boerenwormkruid 300g / 10 liter 1 > 2 Luizen, rupsen, mijten, meeldauw 

Brandnetel 1000g / 10 liter 1 > 10 Versterkt de plant 

Heermoes 1000g / 10 liter 1 > 5  Preventief tegen schimmels 

Kamille 50g / 10 liter Onverdund Versterkt de plant 

Knoflook 500g / 10 liter 1 > 10 Preventief tegen schimmels 

Smeerwortel 1000g / 10 liter 1 > 10 Versterkt de plant 

Uienschil 50g / 1 liter 1 > 10 Preventief tegen schimmels 

Rabarberblad 500g / 1 liter Onverdund Preventief tegen koolwitjes 

Adelaarsvaren 1000g / 10 liter 1 > 10 Tegen alle luizen (sla, bonen) 

Tomaatblad 250g / 2 liter Onverdund Preventief tegen koolwitjes 

  
  
Interessante websites: 

http://www.bomenland.nl biologische fruit,  notenbomen en vaste tuinplanten 

www.permacultuurnederland.org 

http://www.wildebertram.nl/   eetbare inheemse planten en kruidentuin. 

http://www.desmallekamp.nl  gespecialiseerd in het kweken van bijzondere fruitsoorten. 
www.soortenbank.nl  

http://www.pfaf.org/index.php (Plants for the future database) Planten voor een Toekomst is een 
geregistreerde liefdadigheidsinstelling. We zijn een databank aan het samenstellen die op het moment 
ongeveer 7000 plantensoorten bevat. We doen onderzoek naar en stellen informatie beschikbaar over 
eetbare en andere nuttige planten die in een gematigd klimaat buiten kunnen groeien. Er groeien nu 
1500 soorten planten op 'The Field' in Cornwall, onze basis sinds 1989. 

http://www.dekeltenhof.nl wilde planten en keukenkruiden, varens en waterplanten cultivars 
leverbaar. zo'n duizend soorten vaste planten waarbij heemplanten als specialiteit met daarnaast 
oorspronkelijk inheemse heesters en bomen 

www.wieringerakker.nl permacultuurgewassen , oude cultuurgewassen, zeldzame groenten en 
kruiden en voedingsrijke exoten 

www.degodin.nl permacultuurgewassen, oude cultuurgewassen en kruiden 
www.denieuwetuin.be  permacultuurgewassen en gecultiveerde mini en kleurrijke groenten  
Frank van Kelsbeek ( www.vegetablegarden.be) exoten en oude cultuurgewassen 
http://www.leylant.com/vergetengroenten.htm 
 
  
Interessante boeken 
Het drogen van groenten en fruit, kruiden en  paddestoelen door Sigri Sarlin 
Edible Forest garden door Dave Jacke 
The earth care manual van Patrick Whitefield 
Meerdere boeken met als titel eetbare planten. 

http://www.bomenland.nl/
http://www.permacultuurnederland.org/
http://www.wildebertram.nl/
http://www.desmallekamp.nl/
http://www.pfaf.org/index.php
http://www.dekeltenhof.nl/
http://www.wieringerakker.nl/
http://www.degodin.nl/
http://www.denieuwetuin.be/
http://www.vegetablegarden.be/
http://www.leylant.com/vergetengroenten.htm

