
3 NOVEMBER 2018 | NIEUWE OOGST4 ALGEMEEN

H
oge opbrengsten, een mooi 
landschap, een gezond ver-
dienmodel en volop biodi-
versiteit. Het klinkt bijna te 
mooi om waar te zijn. Toch 

zijn de langetermijnresultaten van 
permacultuur, een ecologische 
manier van voedselproductie, hoop-
gevend. 

Drie Amerikaanse voorlo-
pers richten hun pijlen ook op de 
Nederlandse boer: Mark Shepard, 
Joel Salatin en Daniel Halsey. Hun 
methodes verschillen, maar ze plei-
ten eensgezind voor een vorm van 
permacultuur als alternatief voor de 
gangbare landbouw.

Daniel Halsey is twee weken in 
Nederland om zijn visie te delen en 
een select gezelschap op te leiden 
in het ontwerpen van herstellende 
ecosystemen.

Volgens Halsey vraagt de metho-
de-Salatin, met veel verschillende 
gewassen en oogsten, om een inten-
sieve bedrijfsvoering. Shepard gaat 
volgens hem meer in op het herstel-
len van landschap. ‘Mijn aanpak 
combineert eigenlijk beide praktij-
ken’, laat Halsey vanuit Amerika 
weten. ‘Mede door veel aandacht 
te hebben voor het ontwerp help ik 
mensen met een strategie voor de 
lange termijn.’ 

Halsey kijkt daarbij nauwkeurig 
naar de bestaande plek: topografie, 
zon, water, grondsoort en bestaande 
beplanting. Hij probeert ‘de natuur-
lijke patronen zoveel mogelijk intact 
te laten’. ‘Mijn visie is om natuurlijk 
kapitaal op te bouwen en de draag-
kracht van het land te verhogen. 

Voor een grondeigenaar is dat vol-
strekte logica, een ander moet eerst 
de knop omzetten.’ 

Op dit moment werkt Hal-
sey aan de plannen voor een 160 
hectare tellende boerderij in de 
Amerikaanse staat Maryland. ‘Elk 
denkbaar landbouwhuisdier gaat 
samen met vegetatie met verschil-
lende opbrengsten. De productie is 
voor eigen gebruik en wordt lokaal 
afgezet. Daarnaast is veel aandacht 
voor de waterhuishouding om droge 
periodes te overbruggen.’ 

Halsey vindt permacultuur een 
breed begrip. ‘Voor mij is de kern: 
voedselproductie combineren met 
respect voor bodem en natuurlijke 
hulpbronnen. Het planten van 
bomen is vaak de eerste stap, waar-
door mensen gaan begrijpen hoe 
ecologie in de praktijk werkt.’

WERELDWIJD
Als lid van de World Permacul-

ture Association behoort hij tot een 
select gezelschap. Nederlandse 
voorlopers als The Weather Makers 
en Commonland omarmen Halseys 
kennis en kunde. De vooraanstaand 
permaculturist heeft wereldwijd 
projecten, van Polen tot Hawaï en 
van Senegal tot Costa Rica. Aan-

passingen aan de klimaatsverande-
ring zijn volgens hem noodzaak in 
waterrijke gebieden, op droge plek-
ken, maar ook in stedelijk gebied 
dat grote hoeveelheden water moei-
lijk kan verwerken.

Halsey plantte eigenhandig op 
10 hectare een boomgaard nabij zijn 
huis. ‘Drie jaar later lag de moge-
lijkheid open om zelfvoorzienend 
te worden. Wat miste waren andere 
eiwitten dan bonen. Daarom heb-
ben we geiten aangeschaft. Maar 
door de internationale aandacht 
ontbreekt het mij vooral aan tijd om 
te boeren, dus zijn de dieren naar 
een bevriende veehouder gegaan.’

Halsey is op een missie. De 
gangbare landbouw veroorzaakt 
grote schade aan onze leefomge-
ving, zo is zijn overtuiging. Een veel-
gestelde vraag aan hem is hoe per-
macultuur de wereld kan voeden. 
‘Dan zie ik grootschalige landbouw 
in mijn omgeving om bevoorrechte 

De Amerikaanse permaculturist Daniel Halsey is in Neder-

land om boeren, landschapsarchitecten en beleidsmakers de 

kneepjes van ecologisch landschapsontwerpen bij te bren-

gen. De aandacht voor verantwoorde voedselproductie groeit 

volgens Halsey wereldwijd.

ACHTERGROND

‘Geen conflict tussen 
permacultuur en 
winstgevendheid’
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Hoge opbrengst kan bij volop biodiversiteit
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mensen luxeproducten voor te zet-
ten, zoals ijsjes. Maar de agrarische 
wereld zit anders in elkaar. Min-
stens 80 procent van de wereldwijde 
boeren voedt zichzelf, de familie of 
de omgeving.’

‘Schaalgrootte is nodig om 
mensen in stedelijke omgevingen 
te voeden en ik laat zien dat dit op 
een duurzamere manier kan’, legt 
Halsey uit. Hij pleit voor schuld-
verlaging voor boeren en stimule-
rend overheidsbeleid gericht op een 

levensvatbare landbouw. 
‘Als we de ecologische systemen 

begrijpen en nabootsen, kunnen we 
overvloed creëren’, zegt hij.

‘Ik zie geen conflict tussen per-
macultuur en een winstgevend 
bedrijfsmodel. We gebruiken de 
beste ecologische systemen die al 
eeuwenlang werken. Het verlagen 
van kosten en het vergroten van ver-
mogen door een gezonder natuur-
lijk kapitaal zorgt vervolgens voor 
meer nettowinst.’ 

Door de natuurrijke patronen van een landschap zoveel mogelijk intact te hou-
den, ontstaat volgens Halsey natuurlijk kapitaal. Foto: Dirk Hol
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Natuurinclusieve landbouw, agro-
ecologie en permacultuur zijn allemaal 
begrippen voor een ecologische manier 
van voedsel produceren. De term per-
macultuur zag het levenslicht in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw, toen 
twee Australische wetenschappers een 
oplossing zochten tegen verdroging en 
bodemerosie. 
Permacultuur onderscheidt zich van 
de biologische landbouw door de extra 
aandacht voor ecologie. Een voorbeeld 

zijn voedselbossen met het gebruik 
van meerjarige planten en zonder het 
gebruik van vruchtwisseling, kunstmest 
en grondbewerking. Onder permacultuur 
vallen ook grootschalige natuurher-
stelprojecten in onder meer Afrika, het 
Midden-Oosten en Amerika. In Nederland 
loopt sinds 2016 het project ‘Wij.land’ van 
Commonland. In Noord-Holland richten 
boeren, natuurorganisaties en kennisin-
stellingen het veenweidegebied op een 
ecologisch verantwoorde manier in.

Veel benamingen voor hetzelfde uitgangspunt

‘Zuivel aanvullen met houtwallen’
MICHIEL ELANDS
De 30-jarige bioboer Rick Huis in 
‘t Veld spreekt niet over permacul-
tuur, maar over natuurinclusieve 
landbouw. ‘Of liever over land-
bouwinclusieve natuur. Dat is ons 
ideaalplaatje. We hebben heel veel 
ideeën, maar we moeten de kosten 
in de gaten houden.’

Rick Huis in ‘t Veld is opgeleid 
als landschapsontwerper en volgde 
de landbouwopleiding Warmon-
derhof in deeltijd. Samen met zijn 
ouders heeft hij het familiebedrijf 
in Lettele omgeschakeld naar biolo-
gisch. De familie houdt 45 koeien op 
34 hectare grond. Ze zuivelen sinds 
vorig jaar zelf en zetten melkpro-
ducten lokaal af. ‘De koeien bren-
gen binnen onze bedrijfsvoering 
het geld op. We kunnen er met twee 
gezinnen van leven.’

Vorige maand was Huis in ‘t 
Veld bij een optreden van de Ame-

rikaanse natuurinclusieve boer Joel 
Salatin. ‘Een idee dat ik op korte ter-
mijn over wil nemen, is kippen ach-
ter de koeien laten gaan. Daardoor 
kunnen wij de grond verbeteren en 
eieren afzetten, terwijl de kippen 
weinig voer nodig hebben. Salatin 
weet met weinig kapitaal een heel 
goed rendement neerzetten.’

De plannen die de familie heeft, 

geven natuur en biodiversiteit 
steeds meer voorrang. Zo zal de pro-
ductie van dierlijk eiwit de komende 
jaren worden aangevuld met eetba-
re houtwallen. Huis in ‘t Veld: ‘Een 
voordeel is dat ik niet eerst twintig 
jaar als gangbare melkveehou-
der heb gewerkt, want ik hoor van 
andere boeren dat ze veel dingen 
moeten afleren.’ 

Bioboeren Rick en Arjuna Huis in ‘t Veld uit Lettele.  Eigen Foto

‘Onterecht imago van waaiboomhout’
MICHIEL ELANDS
Toen de familie Van Boeckel in 1852 
landgoed Velder in het Brabantse 
Liempde verwierf, waren in de 
jaren daarvoor bijna alle bomen 
gekapt. Na het herplanten in de 
negentiende eeuw staat duurzame 
bosbouw hoog in het vaandel.

Frans van Boeckel laat de aan-
geplante populieren op het 180 hec-
tare tellende landgoed zien. ‘Ze kun-
nen goed tegen droogte, zijn snelle 
groeiers en zijn een mooi lokaal pro-
duct. De hoeveelheid CO2 die popu-
lieren vastleggen, daar zou je haast 
bang van worden.’ 

Een coöperatie, Peppelhout, 
verduurzaamt en vermarkt populie-
renhout. In Sint-Oedenrode heeft de 
bomenexpert nog eens 6,3 hectare 
populierenbos. Het idee is om hier 
een visitekaartje van te maken voor 
de bouw van duurzame woningen 
met populierenhout. ‘We willen het 

hout zo hoog mogelijk opwaarde-
ren. Zelfs het restmateriaal is fantas-
tisch om de bodemstructuur mee te 
verbeteren.’

Ten tijde van de luciferproductie 
ging de populier voor een lucratieve 
prijs weg, maar nu kampt de hout-
soort met het imago van waaibo-
menhout. ‘En dat terwijl populier 
prima geschikt is als volwaardig 

bouwmateriaal, voor binnen en bui-
ten. Als de marktprijs stijgt, is de 
teelt ook rendabel.’

Met hulp van Europese subsidie 
worden de plannen uitgedokterd 
om het bos in Sint-Oedenrode uit te 
breiden tot een voedselbos met edu-
catiecentrum. ‘We zouden een zelf-
plukbos kunnen ontwikkelen, maar 
dat is nog geen gelopen race.’

Frans van Boeckel tussen de populieren op het landgoed. Foto: Michiel Elands

‘Fatsoenlijke verdienmodellen nodig’
MICHIEL ELANDS
Landgoed en Proeftuin Roggebot-
staete, verschillende biodynami-
sche boerderijen en stichting Door-
nik Natuurakkers. Het zijn volgens 
Marieke Karssen stuk voor stuk 
initiatieven die voedselproductie 
en natuurherstel combineren. 

Met haar initiatief The Plant 
verbindt Karssen voedselbosdes-
kundigen, permacultuurexperts 
en ‘groene vernieuwers’. Samen 
met Weruschca Kirkegaard heeft 
ze Daniel Halsey naar Nederland 
gehaald voor twee intensieve cur-
sussen en een openbare masterclass 
bij Wageningen University. 

‘We hebben in Nederland nog 
maar een paar ondernemers die 
echt van ecologische landbouw 
kunnen leven. Veel initiatieven zijn 
vaak te sterk gebaseerd op vrijwil-
ligerswerk. Kunnen zij ook de slag 
maken naar schaalgrootte en fat-
soenlijke opbrengsten?’

Volgens Karssen staat het 
Nederlandse landschap dubbel 
onder druk, vanwege toenemende 
recreatie in het buitengebied en de 
steeds efficiëntere agrarische pro-
ductie. ‘De uitdaging is om meer te 
denken in waarden als natuurher-
stel, waterberging, het vastleggen 
van koolstof, het ontwikkelen van 

lokale markten en de ontwikkeling 
van het landschap, en daar de boe-
ren voor te belonen.’

Halseys cursus trekt met name 
landschapsarchitecten aan. ‘Je kijkt 
eerst wat een landschap voor ken-
merken en waarden heeft en bouwt 
daar vervolgens met een ontwerp op 
door.’

Marieke Karssen, oprichter van The Plant.  Eigen foto


