
De	  cursus

Tijdens	  de	  Permaculutuurcursus	  raak	  je	  bekend	  met	  de	  ontwerpprincipes	  van	  
permacultuur	  en	  hun	  toepassing.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  prak;jkproject	  wordt	  
geoefend	  met	  voedselproduc;e	  en	  permacultuur.	  De	  focus	  ligt	  op	  de	  moestuin,	  en	  
er	  zal	  aandacht	  worden	  besteed	  aan	  sociale	  aspecten.	  De	  prak;jkonderdelen	  zullen	  
zich	  afspelen	  rond	  (de	  ontwikkeling	  van)	  verschillende	  buurtmoestuinen	  in	  
Amsterdam.

Voor	  wie

De	  cursus	  is	  bedoeld	  voor	  iedereen	  die	  permacultuur	  wil	  gaan	  toepassen	  in	  werk	  of	  
tuin.	  Dus	  ben	  je	  een	  professional	  op	  het	  gebied	  van	  ruimtelijke	  ordening,	  fysiek	  
beheer	  of	  maatschappelijke	  ontwikkeling,	  volkstuinder	  of	  “gewoon”	  iemand	  die	  
interesse	  heeE	  voor	  duurzaam	  en	  gezond	  voedsel	  en	  leefwijze?	  Dan	  is	  deze	  cursus	  
voor	  jou	  bestemd.	  In	  het	  kader	  van	  het	  project	  ‘Groene	  Ruimte	  Maken’	  krijgen	  
deelnemers	  die	  een	  buurtmoestuin	  willen	  opzeMen	  extra	  voordeel.	  Deze	  
deelnemers	  ontvangen	  na	  aanvang	  van	  hun	  project	  een	  gedeelte	  van	  de	  prijs	  van	  
de	  cursus	  retour.	  Vanwege	  de	  focus	  van	  de	  organiserende	  organisa;es	  op	  
Amsterdam	  hebben	  Amsterdammers	  ook	  een	  streepje	  voor.

Het	  project	  Groene	  Ruimte	  Maken

Dit	  project	  beoogt	  de	  openbare	  ruimte	  in	  de	  stad	  in	  duurzaam	  beheer	  te	  geven	  aan	  
bewoners,	  door	  het	  opzeMen	  van	  buurtmoestuinen	  met	  gebruik	  van	  permacultuur	  
en	  empowerment.	  Het	  achterliggende	  doel	  is	  om	  veerkrach;ge	  gemeenschappen	  
te	  creëren,	  waarin	  wijkbewoners	  zelf	  verantwoordelijkheid	  nemen	  voor	  hun	  
voedsel,	  hun	  wijk	  en	  hun	  leven.	  Hiervoor	  zoeken	  we	  trekkers	  die	  vanuit	  compassie	  
met	  mens	  en	  natuur	  in	  hun	  vrije	  ;jd	  een	  buurtmoestuin	  willen	  opzeMen.	  Het	  
project	  biedt	  hen	  daarbij	  training	  en	  begeleiding.	  Voor	  meer	  informa;e:	  	  
info@ateljdekim.nl	  (Janine	  Vermeulen)	  en	  annet@ahorn.nl	  	  (Annet	  van	  Hoorn).	  

Wil je optimaal leren samenwerken met de natuur, zonder dat je 
deze schade toebrengt? Zowel in je werk als bij het opzetten en 
onderhouden van een moestuin?  Dan is de cursus Permacultuur 
iets voor jou. 

Cursus PermaCultuur

Permacultuur	  Amsterdam	  is	  in	  
samenwerking	  met	  Transition	  
Town	  Amsterdam	  en	  
Boerenstadswens.
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Cursus PermaCultuur Amsterdam

PROGRAMMA

Blok	  1	  –	  juni:	  achtergrond	  en	  
ontstaan	  permacultuur,	  
permacultuurontwerpprincipes,	  
kringlopen,	  observa<e	  in	  een	  
(toekoms<ge)	  tuin

Blok	  2	  –	  juli:	  bodem	  en	  
bodembeheer	  

Blok	  3	  –	  september:	  planten	  
(combina<eteelt,	  de	  principes	  in	  
de	  prak<jk,	  ontwerp	  van	  
eetbare	  tuinen	  en	  bossen)

Blok	  4	  –	  oktober:	  sociale	  
permacultuur	  (diversiteit	  
benuBen,	  werkvormen)

Blok	  5	  –	  november:	  plannen	  en	  
ontwerpen	  (groepswerk	  en	  
huiswerk	  individueel	  
eindproject)

Blok	  6	  –	  december:	  presenta<es	  
eindprojecten,	  individuele	  
nagesprekken,	  films	  en	  
prak<jkwerk

LOCATIE
Vrouwencentrum	  Vrouw	  &	  Vaart,	  
President	  Allendelaan	  733,	  Osdorp	  
www.vrouwenvaart.nl	  

DOCENTEN	  
Linder	  van	  	  den	  Heerik	  en	  Fransje	  
de	  Waard,	  met	  gastdocenten

DATA
	  4-‐5	  juni,	  2-‐3	  juli,	  3-‐4	  september,	  
15-‐16	  oktober,	  5-‐6	  november	  en	  
3-‐4	  december	  2011.	  Zaterdagen	  
van	  10-‐21u	  en	  zondagen	  van	  
10-‐17u.	  Diner	  op	  zaterdag	  en	  
avondprogramma	  op;oneel;	  
kosten	  gezamenlijke	  maal;jd	  niet	  
inbegrepen	  (ca.	  €	  4,-‐)

KOSTEN
€	  750	  voor	  de	  serie	  van	  6	  blokken	  
van	  2	  dagen,	  inclusief	  lesmateriaal,	  
koffie,	  thee	  en	  lunch.	  Professionals 	  
van	  grote	  organisa;es	  betalen	  
€	  1100,-‐.

Betaalbaar	  in	  drie	  termijnen:	  
1e	  termijn	  van	  €	  250,-‐	  voor	  
aanvang;	  2e	  termijn	  €	  250,-‐	  voor	  3e	  
blok	  (3	  september)	  en	  3e	  termijn	  
€	  250,-‐	  voor	  5e	  blok	  (5	  november).	  

INSCHRIJVING
Er	  is	  plaats	  voor	  max.	  20	  
deelnemers;	  de	  cursus	  kan	  alleen	  
doorgaan	  wanneer	  minimaal	  14	  
deelnemers	  zich	  hebben	  
aangemeld.	  Geef	  je	  op,	  bij	  
voorkeur	  via	  mail	  met	  je	  
contactgegevens	  en	  mo;va;e	  naar	  

Annet	  van	  Hoorn,	  
annet@ahorn.nl,	  06-‐25302315.	  

Deelname	  is	  gegarandeerd	  (mits	  
het	  minimaal	  aantal	  deelnemers	  
wordt	  behaald)	  na	  betaling	  van	  de	  
eerste	  termijn	  van	  €	  250,-‐	  of	  het	  
gehele	  bedrag.	  
Je	  kunt	  je	  tot	  uiterlijk	  30	  mei	  
aanmelden.	  Aangemelde	  
deelnemers	  krijgen	  uiterlijk	  1	  juni	  
bericht	  over	  de	  doorgang	  van	  de	  
cursus.	  

InformaDeavond
Twijfel	  je	  nog	  en	  wil	  je	  zeker	  weten	  
dat	  deze	  cursus	  iets	  voor	  jou	  is?	  Of	  
wil	  je	  eerst	  meer	  informa;e	  over	  
wat	  permacultuur	  precies	  is	  en	  
wat	  je	  er	  mee	  kunt?	  Kom	  dan	  naar	  
de	  informa;eavond	  op	  zaterdag	  
28	  mei,	  om	  20.00u	  in	  Wijkcentrum	  
Ceintuur	  (Gerard	  Doustraat	  133	  
www.wijkcentrumceintuur.net).

Extra	  aanbod	  (opDoneel)	  voor	  
deelnemers
Wildeplantenexcursie	  Utrechtse	  
Heuvelrug	  of	  Nijmegen:	  zondag	  29	  
mei	  10.00u	  Utrecht	  CS	  (alleen	  
reiskosten,	  op<oneel)

Bij	  permacultuur	  kijk	  je	  veel	  af	  uit	  
de	  natuur.	  Op	  zoek	  naar	  
plantengemeenschappen	  in	  het	  
bos.	  
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