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Community-dag op het centrum. 
Jelle Fekkes geeft uitleg voor we het voedselbos ingaan om onze lunch te plukken.



Doelstellingen 

Onze doelstellingen voor 2017 waren: 
- Meer beplanting aanbrengen in de tuin 
- De organisatie van de stichting en kringen verstevigen 
- Community-dagen organiseren 

Alle doelen in de jaar zijn behaald!  

Opbouw van de tuin 

2017 was het eerste jaar waarin alle structuren op de tuin volledig stonden: voedselbos, 
kruidentuin en moestuin. We hebben dit jaar kleine ingrepen gedaan die de bestaande 
ecologische structuur verrijken.  

In het voedselbos en de kruidentuin zijn een aantal planten herplant uit de Boeretuin. Dit 
stadslandbouwproject in Haarlem (bij de Raaks) moest plaats maken voor woningen en gelukkig 
konden wij enkele van de planten uit deze tuin een plek geven. Verder hebben we aangeplant 
met planten uit kwekerijen. Met name de kruidentuin heeft dit jaar een rijke invulling gekregen.  

In het voedselbos is een begin gemaakt met het beheersen van de berenklauw en braam. In 
principe bestrijd je in een voedselbos geen planten en laat je de natuur zoveel mogelijk zijn 
gang gaan. Bramen zijn de uitzondering op deze regel omdat ze in staat zijn om de gehele 
onderlaag over te nemen. Ook hadden we veel berenklauwen op de tuin en de omliggende 
scholen en buurtbewoners voelden zich hierbij onprettig. Berenklauwen zijn een uitstekende 
waardplant voor bijen, maar aanraking van de bladeren door de mens kan brandblaren 
veroorzaken. Daarom hebben we vanuit sociaal oogpunt besloten om de verspreiding van 
zaden van de berenklauwen op de tuin zoveel mogelijk te voorkomen.  

We hebben op het terrein verschillende houtstapels gevormd voor wildleven (egels, padden, 
vogels e.d.). Ook hebben we een aantal stenen van het terrein gelicht om een meer natuurlijk 
padensysteem te ontwikkelen.  

Voedselbos Houtrak  

Dit jaar heeft Jelle Fekkes in samenwerking met Wouter van Eck en andere partijen voedselbos 
Houtrak ontworpen en aangepland. Dit voedselbos van 4 hectare ligt tussen Haarlem en 



Amsterdam. Op de website van PermacultuurCentrum Haarlem hebben we informatie over 
voedselbos Houtrak weergegeven en onze deelnemers zijn ook uitgenodigd om mee te doen 
met plantdagen.  

Voedselbos Houtrak is groter en diverser dan het voedselbos aan de Korte Verspronckweg. Het 
is dus een goede manier om in de regio te laten zien wat er allemaal mogelijk is met 
voedselbossen! 

 

Community-dagen  

Aan het begin van 2017 hebben we besloten om niet meer iedere zaterdag een vaste tuindag 
te houden. In plaats daarvan spreken de kringen via de mail hun eigen tuinmomenten af iedere 
week. Nieuwe deelnemers kunnen mailen en dan langs komen om kennis te maken.  

We hebben besloten om 1 keer in de maand op zaterdag een community-dag te houden. Deze 
dag wordt om de beurt door de kringen georganiseerd. De gastkring deelt waar ze mee bezig 
zijn en bedenkt een leuke werkzaamheid om te doen. De lunch wordt verzorgd. De community-
dagen zijn voor deelnemers van PCH en hebben als doel om gemeenschapsvorming en 
kennisuitwisseling te versterken. Nieuwe mensen zijn op deze dagen ook welkom voor een 
rondleiding.  



In mei 2017 organiseerde de voedselboskring een memorabele community-dag. We gingen 
met elkaar in het voedselbos en de kruidentuin planten plukken. Om vervolgens onze eigen 
soep, salade en kruidenboters te maken. Het was een zeer geslaagde dag waarbij ook het 
nieuwe promotiefilmpje van het centrum werd opgenomen. En een journalist van het HD foto’s 
kwam maken voor een artikel. 
 

 



Communicatie 

Platform Haarlem Groener heeft dit jaar een aantal filmpjes laten maken over 
stadslandbouwprojecten in Haarlem. Een van die filmpjes gaat over het PermacultuurCentrum 
en dat is voor ons een prachtig promotiefilmpje geworden. Leuk detail: de film is gemaakt door 
Erik Peschier, de broer van Tosca. Kijk op www.permacultuurcentrumhaarlem.nl om het filmpje 
te bekijken.  
 

Verder hebben we dit jaar onze flyer geüpdate en onze website geactualiseerd. De kringleiders 
communiceren met deelnemers van hun kring via de e-mail. En iedere maand gaat er een 
uitnodiging voor de community-dag naar alle deelnemers.   

Het Haarlems Dagblad schreef dit jaar een pagina-groot artikel over het PermacultuurCentrum 
genaamd ‘Haarlem helpt bij groen idee” waarin zowel Tosca Peschier als wethouder Cora-Yfke 
Sikkema worden geïnterviewd. Het artikel kan je hier terug lezen lezen: http://
www.groeneliefde.nl/wp-content/uploads/2016/12/haarlemsdagblad-20170630-PCH.pdf  

Cursussen 

In het voorjaar van 2017 heeft Rob van Deursen het tweede deel van zijn cursus permacultuur 
moestuinieren gegeven die in het najaar van 2016 startte. De lesdagen waren op 8 apr, 13 mei 

http://www.permacultuurcentrumhaarlem.nl
http://www.groeneliefde.nl/wp-content/uploads/2016/12/haarlemsdagblad-20170630-PCH.pdf


en 10 juni. Er was ook een tussenkomstdag met film op 4 maart.  
 
De bekende Nederlandse voedselbosontwerper Wouter van Eck gebruikte in het najaar één 
avond ons PermacultuurCentrum voor zijn basiscursus voedselbossen met 14 deelnemers.  

Herboristen Adelfa en Corina gaven deze zomer 2 workshops over kruiden op het centrum. Op  
26 juli met 5 deelnemers en op 2 augustus met 8 deelnemers. Iedereen was enthousiast over 
deze leuke en laagdrempelige workshops over kruiden!  

Stichting & Kringen 

Dit jaar hebben een aantal wijzigingen plaats gevonden in de organisatie van het centrum.  
 
Marie-Jose Campfens heeft in de loop van het jaar de leiding van de voedselboskring 
overgenomen van Jelle Fekkes. Jelle heeft zo meer tijd om zich te concentreren op de aanleg en 
onderhoud van andere voedselbossen. Adelfa Prudencia en Corina Busman hebben samen de 
leiding van de kruidentuin op zich genomen. Bep Barreveld is kringleider van de moestuin 
gebleven. We hebben een kernkring ingesteld, dit is een overlegstructuur voor alle kringleiders 
en bestuursleden over de gang van zaken op het centrum.  

In het bestuur van de Stichting vonden ook enkele wijzigingen plaats. Iris Veltman heeft besloten 
om zich terug te trekken als algemeen bestuurslid en in plaats daarvan extern adviseur van het 
PermacultuurCentrum te worden. Rinus Hoevens heeft zich aan het einde van het jaar 
teruggetrokken als penningmeester. Marie-Jose Campfens is daarop onze nieuwe 
penningmeester geworden. Aan het einde van 2017 bestond het bestuur van 
PermacultuurCentrum Haarlem uit:  

• Tosca Peschier (voorzitter) 
• Jelle Fekkes (secretaris) 
• Marie-Jose Campfens (penningmeester) 
• Bep Barreveld (algemeen lid) 
 
In 2017 telde het PermacultuurCentrum 58 deelnemers.  

Financiële verantwoording  

Op de volgende pagina is de jaarrekening van 2017 te vinden.  



Jaarrekening per 31-12-2017

Baten  2017  2016  2015

Subsidies  €                      -    €                 1.250  €                 3.000 

Workshops  €                   180  €                        -    €                        -   

Cursussen  €                   648  €                 1.825  €                     600 

Donaties  €                   150  €                        -    €                        -   

Totaal baten   €                   978   €                 3.075   €                 3.600 

Lasten

Uitbesteed werk  €                   875  €                 1.075  €                        -   

Inkoopkosten  €                   627  €                 1.206  €                     286 

Personeelskosten  €                      -    €                        -    €                        -   

Afschrijvingen  €                      -    €                        -    €                        -   

Algemene kosten  €                   375  €                     556  €                     368 

Inventariskosten  €                   104  €                     325  €                       61 

Reclamekosten  €                   118  €                       59  €                        -   

Diversen  €                      -       €                       30     €                        -   

Toevoeging aan reserves  €                      -    €                        -    €                 2.886 

Onttrekking aan reserves  €              -1.122  €                   -176  €                        -   

Totaal lasten   €                   978   €                 3.075   €                 3.600 

 

Activa 2017  2016  2015

Banksaldo  €               1.588  €                 2.710  €                 2.886 

Inventaris  €                      -    €                        -    €                        -   

Totaal activa   €               1.588   €                 2.710   €                 2.886 

Passiva

Schulden  €                      -    €                        -    €                        -   

Algemene reserves  €               1.588  €                 2.710  €                 2.886 

Totaal passiva   €               1.588   €                 2.710   €                 2.886 


