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Op een community-dag samen oogsten in het voedselbos



Doelstellingen 

Onze doelstellingen voor 2018 waren: 
- Community-dagen met diverse thema’s organiseren  
- Meer promotie maken voor onze activiteiten 
- Oriënteren op de woningbouwplannen van de gemeente 

Alle doelstellingen zijn dit jaar behaald!  

Opbouw van de tuin 

Dit jaar hebben we enkele kleine ingrepen in de ecologische structuur van de tuin gedaan.  

We hebben fruitstruiken die aan de rand van de kruidentuin stonden verplaatst naar de 
fruitcirkel en het zuidelijke deel van het voedselbos. De fruitstruiken deden het in de kruidentuin 
niet zo goed, waarschijnlijk door te weinig beschutting en ze stonden ook een beetje in de weg 
bij de kruidentuin werkzaamheden. In het voedselbos bloeiden ze juist weer op, dus dat was 
leuk om te zien! Verder zijn de hagen die aan de zijkanten van het terrein stonden herplant naar 
andere delen van het voedselbos. Doordat de gemeente om een deel van de tuin een hek heeft 
geplaatst, hadden deze hagen geen afschermende functie meer aan de zijkant. Ook de 
berenklauwen zijn dit jaar weer afgestoken, waardoor ze geen zaden verspreiden over de tuin.  
 
In de kruidentuin zijn twee kleine m2 theetuinen gemaakt. In de moestuin zijn enkele vaste 
planten gezet en is verder gewerkt met creatieve plantencombinaties op basis van 
permacultuurprincipes.  
 
Om te laten zien hoe de tuin er in dit jaar uit zag, hieronder enkele foto’s van de moestuin, 
kruidentuin en het voedselbos.   





Community-dagen  

In 2018 hebben we weer iedere eerste zaterdag van de maand een community-dag 
georganiseerd voor deelnemers en geïnteresseerden. Dit jaar had bijna iedere dag een 
duidelijk thema, waardoor we een rijke en diverse hoeveelheid activiteiten hebben 
ondernemen. Hieronder enkele hoogtepunten.  

In februari 2018 kwam de Haarlemmer Robbert Zoon vertellen over het permacultuurproject dat 
hij en zijn partner zijn gestart in Zuid-Italië. 

Met elkaar groenten uit de tuin inmaken  
in azijn, lekker en langer te bewaren!  



We hebben 2 filmavonden op het PermacultuurCentrum. Met elkaar kijken we: Groen Goud, 
Permacultuur in Nederland en Mother Earth: a new future for small farmers. 

 

Rik de Ridder (links op de foto) komt na de documentaire Groen Goud vertellen over het project 
Ecosystem Restoration Camps waarin mensen over de hele wereld met elkaar ecosystemen gaan  

herstellen. 



Communicatie 

We hebben dit jaar de maillijsten van alle kringen samengevoegd en sturen nu iedere week een 
algemeen weekbericht met wanneer alle kringleiders op de tuin zijn die week en waar ze mee 
bezig zijn. Daarnaast krijgen alle deelnemers maandelijks een uitnodiging voor de community-
dag. Deelnemers kunnen zich apart inschrijven voor de weekmail en de maandelijkse mail.  

Dit jaar hebben we naast onze eigen website en Facebook, ook de website Haarlem Bewust 
gebruikt om onze activiteiten te promoten. We hebben van Haarlem Bewust een gratis profiel 
gekregen, omdat ze het tof vinden wat we doen. Door onze workshops en cursussen op deze 
website te zetten, bereiken we een groot publiek in Haarlem dat geïnteresseerd is in gezond, 
bewust en duurzaam leven. Dat werpt ook zijn vruchten af, een deel van de mensen die op onze 
workshops en cursussen komt heeft ons via Haarlem Bewust gevonden.  

Op 5 oktober 2018 hebben we alle gemeenteraadsfracties van Haarlem uitgenodigd voor een 
bijeenkomst op het PermacultuurCentrum. We wilden graag ons centrum onder de aandacht 
brengen bij Haarlemse politici en laten zien wat we doen voor de stad op het gebied van 
ecologie, educatie en sociale samenhang. Daarnaast wilden we ze mee laten denken over een 
toekomstige locatie voor het PermacultuurCentrum. We zitten namelijk op een tijdelijke 
stadslandbouwlocatie en het terrein waarop we ons bevinden is bestemd voor woningbouw. In 
2019 gaat de gemeente aan de slag met het ontwikkelen van plannen voor deze woningbouw. 
Het is ons doel om meegenomen te worden de nieuwe woonwijk of een andere permanente 
locatie in Haarlem te vinden voor ons centrum.  

Haarlemse politici hebben het druk en krijgen vaak aanvragen om langs te komen op projecten. 
Daarom kwamen er uiteindelijk 3 politici: Jurrit Visser van het CDA en Dilia Leitner en Misja de 
Groot van D66. Zij waren allemaal enthousiast over ons project. Ook met Isabelle Wisse van de 
PvdA en Gertjan van de Actiepartij onderhouden we goede contacten. Tosca heeft later ook nog 
een meeting gehad met GertJan van de Actiepartij om informatie in te winnen over hoe de 
plannen voor woningbouw op bestaande terreinen meestal verlopen en waar we op moeten 
letten. In 2019 houden we dan ook de ontwikkelingen voor de woningbouw op ons terrein 
nauwlettend in de gaten.  

Cursussen 

In het najaar van 2018 gaf Jelle Fekkes voor het eerst de basiscursus voedselbossen. Er waren 3 
lesavonden op PermacultuurCentrum Haarlem (12 september, 19 september en 26 september) 
en 3 excursies naar voedelbossen in NL: Houtrak, Kreilerwoud en Ketelbroek. Er deden 7 



deelnemers mee aan deze cursus. Jelle gaf vooraf ook nog een lezing over voedselbossen 
tijdens een van onze community-dagen.  

In de zomer gaf herborist Valerie den Ouden een kruidenworkshop olie en zalf maken op het 
PermacultuurCentrum met 10 deelnemers. Een mooie avond met enthousiaste deelnemers!  

Stichting 

Dit jaar zijn er een aantal dingen veranderd in de kringen en het bestuur.  

Adelfa Prudencia heeft zich voor de zomer teruggetrokken als kringleider van de kruidentuin 
om zich meer te richten op haar werkzaamheden als ZZP’er. Ook Corina Busman heeft vanwege 
drukte met haar gezin een stapje terug gedaan. Rob Molenaar heeft de verantwoordelijkheid 
voor de kruidentuin op zich genomen en wordt daarbij geholpen door Sophie Pijnaker. De 
kringleiders van het voedselbos (Marie-Jose) en moestuin (Bep) zijn gelijk gebleven. We 
hebben besloten om de kernkring op te heffen. Voortaan vergadert het bestuur over de 
organisatie en overleggen de kringleiders met elkaar op de tuin.  

Jelle Fekkes heeft zich in dit jaar teruggetrokken als secretaris om zich volledig te kunnen 
concentreren op zijn werk met voedselbossen. Hij blijft wel als extern adviseur verbonden aan 
het centrum. Bep Barreveld heeft de functie van secretaris overgenomen. Aan het einde van 
2018 bestond het bestuur van het PermacultuurCentrum uit:  

• Tosca Peschier (voorzitter) 
• Marie-Jose Campfens (penningmeester) 
• Bep Barreveld (secretaris) 

In 2018 telde het PermacultuurCentrum 99 deelnemers. 

Financiële verantwoording  

Op de volgende pagina is de jaarrekening van 2018 te vinden.  



Jaarrekening per 31-12-2018

Baten  2018 2017  2016

Subsidies  €                      -    €                      -    €               1.250 

Workshops  €                   115  €                   180  €                      -   

Cursussen  €               1.307  €                   648  €               1.825 

Donaties  €                     28  €                   150  €                      -   

Totaal baten   €               1.450  €                   978   €               3.075 

Lasten

Uitbesteed werk  €               1.189  €                   875  €               1.075 

Inkoopkosten  €                   160  €                   627  €               1.206 

Personeelskosten  €                      -    €                      -    €                      -   

Afschrijvingen  €                      -    €                      -    €                      -   

Algemene kosten  €                   317  €                   375  €                   556 

Inventariskosten  €                     65  €                   104  €                   325 

Reclamekosten  €                       4  €                   118  €                     59 

Diversen  €                      -    €                      -    €                     30 

Toevoeging aan reserves  €                      -    €                      -    €                      -   

Onttrekking aan reserves  €                 -285  €              -1.122  €                 -146 

Totaal lasten   €               1.450  €                   978   €               3.105 

 

Activa 2018 2017  2016

Banksaldo  €               1.303  €               1.588  €               2.710 

Inventaris  €                      -    €                      -    €                      -   

Totaal activa   €               1.303  €               1.588   €               2.710 

Passiva

Schulden  €                      -    €                      -    €                      -   

Algemene reserves  €               1.303  €               1.588  €               2.710 

Totaal passiva   €               1.303  €               1.588   €               2.710 


