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Wethouder Cora-Yfke Sikkema geeft de eerste zaadjes water op
de startdag van PermacultuurCentrum Haarlem

Inleiding
In de zomer van 2014 spraken drie groene Haarlemmers voor het eerst met elkaar af op de tuin
aan de Korte Verspronckweg in Haarlem. Tosca Peschier deed een permacultuuropleiding in
Den Haag en wilde graag in haar eigen stad een gemeenschappelijke permacultuurtuin
beginnen. Truus Boerma en Bep Barreveld van Platform Haarlem Groener wilden permacultuur
een plek geven in Haarlem om stadslandbouw te bevorderen.
Bij de eerste ontmoeting op de tuin aan de Korte Verspronckweg zagen we direct dat dit een
zeer geschikte plek is voor een permacultuurtuin. Een levendige plek met bomen en wilde
planten waar de natuur de ruimte heeft gekregen. De prachtige kas is geschikt als communitywoonkamer, leslokaal en voor het opkweken van planten. De tuin is in december 2013 door de
gemeenteraad van Haarlem op een stadslandbouwkaart gezet als tijdelijke locatie. Kortom een
geschikte plek om onze permacultuurdroom te realiseren.
We hebben vervolgens een presentatie gemaakt over ons plan en deze op verschillende
gelegenheden gegeven, waaronder op de stadslandbouwconferentie van de gemeente
Haarlem in september 2014. Al snel hadden we een groepje enthousiastelingen gevonden die
mee wilden doen aan het opzetten van een permacultuurtuin. De startgroep van het
permacultuurcentrum bestond uit: Tosca Peschier, Jelle Fekkes, Rinus Verhoeven, Bep Barreveld,
Yoran Meyer en Jacqueline Groot. Truus Boerma van Platform Haarlem Groener heeft vanaf het
begin als extern adviseur gefungeerd.
In 2014 werd de tuin aan de Korte Verspronckweg beheerd door een middelbare school die
tijdelijk de gebouwen om de tuin heen gebruikten. We wilden in eerste instantie met hen de
tuin gaan delen, maar zij stonden daar niet voor open omdat ze dit te verwarrend vonden voor
hun leerlingen. Daarom besloten we om te wachten tot de zomer van 2015 wanneer deze
school weg ging van het terrein.
We hebben de tijd daartussen gebruikt om de organisatorische structuur van ons centrum op te
zetten, een ontwerp voor de tuin te maken en de eerste permacultuurcursus te plannen. In de
zomer van 2015 was de tijd rijp en mochten we de tuin aan de Korte Verspronckweg namens de
gemeente gaan beheren! Op de volgende pagina’s is te zien wat de beginsituatie was van de
tuin.

Doelstellingen
Onze doelstellingen voor 2015 waren:

-

Een permacultuurontwerp maken voor de inrichting van de tuin
Met onze handen in de aarde starten
Een basiscursus permacultuur aanbieden
Stichting PermacultuurCentrum Haarlem officieel oprichten

Al deze doelstellingen zijn behaald in dit jaar!

Ontwerp van de tuin
De tuin aan de Korte Verspronckweg is 3.340 m2. De uitgangssituatie is te zien op de
onderstaande schets.

We hebben besloten om de bestaande betonnen structuur van de moestuinbedden te
handhaven. Daarnaast wilden we graag een kruidentuin en een voedselbos aanleggen. Zo
kwamen we tot het volgende ontwerp voor het terrein.

We hebben dit ontwerp gefaseerd gerealiseerd in 2015 en 2016.

Startdag
Op 5 juli 2015 was de eerste tuindag op het PermacultuurCentrum. We gingen aan de slag met
mulchen (het bedekken van de bodem), water geven en zaaien. Zo hebben we een aantal
tuindagen met voorbereidend werk gehad. Om vervolgens op 23 augustus 2015 de tuin
officieel te openen met een Startdag. De uitnodiging daarvoor hebben we in de omliggende
buurten verspreid.
De startdag was een succes! Er waren ongeveer 60 mensen en iedereen was enthousiast. Tosca
Peschier heeft een welkomswoord gehouden. Wethouder Cora-Yfke Sikkema heeft de tuin
officieel geopend door zaden te zaaien en water te geven. En er waren rondleidingen en miniworkshops. Een journaliste van het Haarlems Dagblad was aanwezig en schreef er een leuk
artikel over getiteld: ‘Stadstuin is een oase van rust.’

Opbouw van de tuin
In de opbouw van de tuin zijn we begonnen met de paden, de afwatering en de kruidentuin. De
tegelpaden zijn op sommige punten smaller gemaakt of deels verlegd. En er zijn kleine groeven
gegraven naast de paden zodat het water daarin kan doorstromen. De tuin is het laagste punt
van het terrein en er is ook een bemaling aanwezig naar de dichtstbijzijnde sloot. Helaas is dit
niet genoeg en hadden we dus snel last van plassen en wateroverlast. Door groeven te graven
naast de paden hebben we dit wateroverlast probleem vrij makkelijk en effectief verholpen.
Hoe maak je op een met veldje gras en onkruiden een kruidentuin? Wij hebben we in het najaar
van 2015 het geheel afgedekt met karton en daarbovenop compost. Dit om te zorgen dat de
plantenlaag afsterft zodat we in het voorjaar nieuwe kruidenplanten erin kunnen zetten. De
compost van lokaal GFT afval hebben we eenmalig in een grote lading laten bezorgen. De
kruidentuin is opgebouwd aan de hand van een ontwerp genaamd de Keltische kruidenspiraal.
De cursisten van de cursus permacultuur moestuinieren hebben aan de onderkant van de
kruidentuin ook nog een kruidenspiraal gemaakt. We hebben ook zelf op het centrum
compostbakken gemaakt naast de kas.

Communicatie
De werkzaamheden op de tuin hebben we in 2015 gestructureerd op een vaste tuindag. Iedere
zaterdag van 11.00 tot 15.00 zijn we met iedereen die zin had aan de slag gegaan in de tuin. In
de nazomer en het begin van de herfst hebben we daar een vast tuinmoment op de
woensdagavond aan toegevoegd.
Jelle Fekkes heeft voor het centrum een website gebouwd waarop alle informatie over het
centrum en haar activiteiten te vinden waren: www.permacultuurcentrumhaarlem.nl (in 2019 is
deze site vervangen door onze nieuw website). Onze deelnemers houden we via de e-mail op
de hoogte van onze activiteiten. We hebben in 2015 2 flyers gemaakt, voor het
voorjaarsevenement op de kweektuin en de startdag van het centrum.

Cursussen
Op 12 september 2015 startte op onze tuin de cursus ‘De Permacultuur Moestuin’ door Rob van
Deursen. Rob is een ervaren permacultuurdocent die eerder cursussen gaf bij Eetbaar Park in
Den Haag. Deze basiscursus bestond uit 6 zaterdagen: 12 en 19 september, 3, 10 en 31 oktober
en 7 november. De lesdagen waren van 09:30 tot 16:30 en omdat de kas in deze periode van

het jaar nog vrij koud was, maakten we ook gebruik van een leslokaal van een school op het
terrein. Er deden 10 deelnemers mee aan de cursus.
De prijs voor de cursus was 295,- euro. Als PermacultuurCentrum hebben we vervolgens de
optie opgenomen om mensen voor een gereduceerd tarief (175,- euro) mee te laten doen als
ze een tegenprestatie leverden door 3 tuindagen op het centrum mee te helpen. Dit was een
fijne manier om de cursus voor meer mensen financieel toegankelijk te maken en om hulp te
krijgen bij het opbouwen van de tuin.

Stichting
Op 22 oktober 2015 hebben we officieel Stichting PermacultuurCentrum Haarlem opgericht.
Met Tosca Peschier als voorzitter, Jelle Fekkes als secretaris en Rinus Hoevens als
penningmeester. Bep Barreveld en Iris Veltman zijn algemene bestuursleden.
De stichting is sociocratisch opgezet. Dit betekent dat er verschillende kringen zijn met een
eigen mandaat. Zo gaat de topkring over het bestuur van de stichting en het organiseren van
cursussen. Dan zijn er 3 tuinkringen: de moestuinkring, kruidenkring en voedselboskring. Deze
gaan over die delen van de tuin. Binnen de kringen worden beslissingen genomen op basis van
consent. Dit betekent dat niemand in de kring een beargumenteerd bezwaar tegen een
beslissing mag hebben. Een goede manier om dit te testen is door te vragen: ‘kan iedereen
ermee leven als we ….. doen’. De kringen worden geleid door een kringleider die de
verantwoordelijkheid voor het proces draagt.
Iedereen kan deelnemer van PermacultuurCentrum Haarlem en zich aansluiten bij een van de
tuinkringen of ‘algemeen deelnemer’ blijven. Deelnemer worden is gratis en kent geen vaste
verplichtingen. Mensen worden via de e-mail op de hoogte gehouden en kunnen aansluiten bij
activiteiten op de tuin wanneer ze willen. We delen de oogst van de tuin met alle deelnemers.
In 2015 telde het PermacultuurCentrum 16 deelnemers.

Financiële verantwoording
We hebben bij de start van ons project een donatie van 3000,- euro van Platform Haarlem
Groener gekregen. Platform Haarlem Groener heeft als doel om stadslandbouwprojecten in
Haarlem te bevorderen en heeft ons eenmalig deze donatie gegeven zodat we konden
beginnen met ons project. Zo hebben we bijvoorbeeld de oprichting van de stichting en het
aanschaffen van materialen van deze donatie bekostigd.

Op de lange termijn is ons doel om via cursussen en workshops inkomen voor de stichting te
verwerven. Op deze manier hoeven we niet langdurig van subsidies afhankelijk te zijn. De
cursus ‘De Permacultuur Moestuin’ in het najaar van 2015 heeft dan ook direct inkomsten voor
de stichting gegenereerd.
We hebben met de gemeente een gebruiksovereenkomst waarin we de tuin voor hen beheren.
Hierdoor kunnen we het terrein gratis gebruiken en hebben we als stichting geen vaste lasten.
Iedereen werkt vrijwillig voor de stichting en er worden geen vrijwilligersvergoedingen
uitgedeeld. Ook doneren we regelmatig uit onze eigen portemonnee materialen aan de
stichting.
Op de volgende pagina is de jaarrekening van 2015 te vinden.

Jaarrekening per 31-12-2015

Baten

2015

Subsidies

€

3.000

Workshops

€

-

Cursussen

€

600

Donaties

€

-

Totaal baten

€

3.600

Uitbesteed werk

€

-

Inkoopkosten

€

286

Personeelskosten

€

-

Afschrijvingen

€

-

Algemene kosten

€

368

Inventariskosten

€

61

Reclamekosten

€

-

Diversen

€

-

Toevoeging aan reserves

€

2.886

€

3.600

Banksaldo

€

2.886

Inventaris

€

-

Totaal activa

€

2.886

Schulden

€

-

Algemene reserves

€

2.886

Totaal passiva

€

2.886

Lasten

Onttrekking aan reserves
Totaal lasten

Activa

Passiva

