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Waar het in de permacultuur aanvankelijk vooral ging om de ethiek en de 
kernprincipes uit het belangrijke domein van het rentmeesterschap over land en 
natuur, krijgt permacultuur nu stilaan - via het toepassen van deze principes - 
een bredere en ruimere invulling: die van de integratie van de zeven domeinen 
die nodig zijn om de mensheid veilig doorheen de energieafdaling te loodsen.  
 
Het woord permacultuur werd door Bill Mollison en mezelf midden de jaren 
zeventig bedacht voor een geïntegreerd en evoluerend systeem van doorlevende 
of zelfbestendigende plant- en diersoorten die nuttig zijn voor de mens1. 
 
Een meer gangbare definitie van permacultuur, die de verruiming van het 
aandachtsgebied van ‘Permaculture One’ weergeeft, is: “bewust ontworpen 
landschappen, die in de natuur gevonden patronen en relaties nabootsen terwijl 
ze een overvloed van voedsel, vezels en energie opbrengen om in lokale 
behoeften te voorzien.” Mensen, hun gebouwen en de manier waarop ze zichzelf 
organiseren, zijn cruciaal in permacultuur. 
 
Zo is permacultuur geëvolueerd van een visie of model voor permanente of 
duurzame landbouw naar een visie of model voor permanente of duurzame 
cultuur. 

 
 

HET ONTWERPSYSTEEM 

 
Voor veel mensen, mijzelf inbegrepen, is de hoger beschreven opvatting van 
permacultuur te ruim om bruikbaar te zijn. Ik zie permacultuur veeleer als het 
gebruik van systeemdenken en ontwerpprincipes die het kader bieden om de 
hoger beschreven visie in de praktijk om te zetten. Permacultuur omvat de 
verschillende ideeën, vaardigheden en levenswijzen die we moeten herontdekken 
en ontwikkelen om ons in staat te stellen in onze noden te voorzien; terwijl we 
tezelfdertijd het natuurlijke kapitaal voor de komende generaties verhogen. 
 
In deze meer beperkte maar belangrijke betekenis gaat permacultuur niet zozeer 
over het landschap zelf of over organisch tuinieren, duurzame landbouw, 
energie-efficiënt bouwen of het ontwikkelen van ecodorpen op zich. Permacultuur 
concentreert zich dan eerder op hoe we deze - en alle andere inspanningen van 
enkelingen, gezinnen en gemeenschappen voor een duurzamere toekomst - 
kunnen bedenken, uitvoeren, beheren en verbeteren. De permacultuurbloem 
toont de sleuteldomeinen die een omvorming vereisen willen we een duurzame 
cultuur tot stand brengen. Aanvankelijk richtte permacultuur zich vooral op het 
rentmeesterschap van land en natuur als een bron en toepassing van ethische en 
ontwerpprincipes. Deze principes past men nu toe op andere domeinen gaande 
van materiële en energiegrondstoffen tot de organisatie van de samenleving (in 
het onderricht van permacultuur dikwijls ‘onzichtbare structuren’ genoemd). 
Sommige van de specifieke domeinen, ontwerpsystemen en oplossingen die men 
- in Australië toch - met deze ruimere opvatting van permacultuur in verband 
brengt, worden voorgesteld in de rand rond de permacultuurbloem. Het 
spiraalvormige evolutionaire pad dat begint bij de ethische en ontwerpprincipes 
suggereert de verwevenheid van de domeinen, aanvankelijk op het persoonlijke 
en lokale vlak; daarna op het gemeenschappelijke en globale. Het 
spinnenwebpatroon van die spiraal suggereert de onbepaalde en veranderlijke 
aard van dat integratieproces. 



 

het wezen van permacultuur, p. 3 van 27 

 
 

HET NETWERK 

 
Permacultuur is ook een netwerk van individuen en groepen die 
ontwerpoplossingen uit de permacultuur verspreiden in rijke en arme landen op 
alle continenten. Grotendeels zonder erkenning van academische kringen en niet 
ondersteund door regeringen of het bedrijfsleven, dragen permacultuuractivisten 
bij aan een duurzamere toekomst door hun leven en werk te herorganiseren op 
grond van ontwerpprincipes uit de permacultuur. Op die manier brengen ze 
kleine lokale veranderingen teweeg die echter rechtstreeks en onrechtstreeks 
invloed hebben op acties betreffende duurzame ontwikkeling, biologische 
landbouw, gepaste technologie en bewuste gemeenschapsvorming. 
 
 

DE PERMACULTUUR-ONTWERPCURSUS 

 
De meeste mensen in dit netwerk hebben een ‘Permaculture Design Course’ 
(PDC) gevolgd die de voorbije twintig jaar wereldwijd de voornaamste 
verspreider is geweest van inspiratie en training. Die inspiratie is het bindweefsel 
geworden dat de deelnemers verenigt, zodat het wereldwijde netwerk terecht 
kan omschreven worden als een sociale beweging. Er werd een curriculum 
vastgelegd in 1984, maar de verscheidenheid van zowel vorm als inhoud, 
afhankelijk van de lesgevers, heeft zeer verschillende en plaatsgebonden 
ervaringen en interpretaties van permacultuur opgeleverd. 
 

 
BELEMMERINGEN VOOR DE VERSPREIDING VAN PERMACULTUUR 

 
Er kunnen verschillende redenen aangebracht worden waarom de ecologische 
oplossingen die de ontwerpprincipes van de permacultuur weerspiegelen in de 
afgelopen decennia niet méér impact hebben gehad. Sommige daarvan zijn: 
 
- De heersende wetenschappelijke cultuur van reductionisme die 

terughoudend, zoniet vijandig staat t.o.v. holistische onderzoeksmethoden. 
 
- De dominante cultuur van consumentisme, die drijft op foute of 

slechtwerkende economische maatstaven voor welzijn en vooruitgang. 
 
- De lokale en globale politieke, sociale en economische elites, die hun invloed 

en macht dreigen te verliezen door lokale autonomie en zelfvoorziening. 
 
Deze en aanverwante belemmeringen tonen zich op verschillende manieren in 
verschillende samenlevingen en omstandigheden. 
 
Voor de meerderheid van de zowat vijf miljard mensen voor wie de kosten voor 
basisbehoeften relatief hoog zijn in verhouding tot hun reële inkomen, is de 
mogelijkheid om methoden van zelfvoorziening te handhaven of te 
herontwikkelen uiterst beperkt. De uitputting van plaatselijke natuurlijke 
grondstoffen door bevolkingsdruk, technologische vernieuwing in ontginning, 
etnische en migratieconflicten, en de uitbuiting door regeringen en bedrijven, 
beperkten de productiviteit en leefbaarheid van de traditionele, duurzame 
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systemen. De groei in de geldeconomie schiep tegelijk mogelijkheden voor 
landbouw- en fabrieksarbeid waarbij het meetbare inkomen verhoogde zonder 
rekening te houden met het verlies aan welzijn. De verlokkingen van de 
opportuniteiten in de snel groeiende steden was de spreekwoordelijke wortel die 
de landelijke bevolking ertoe aanzette naar de steden te verhuizen. Dit proces 
volgt een model zo oud als het middeleeuwse personage Dick Wittington die 
geloofde dat de straten van het vroege Londen met goud geplaveid waren. Als 
gevolg van door het IMF en de Wereldbank opgelegde structurele aanpassingen, 
werd het mes gezet in alle overheidsvoorzieningen op vlak van gezondheid, 
onderwijs en andere diensten. Dit falende systeem van economische en sociale 
ontwikkeling is opvallend alomtegenwoordigheid en wordt keer op keer herhaald.  
 
Hetzelfde machtssysteem dat de minder machtigen leegzuigt en uitbuit, sust het 
ongeveer één miljard mensen uit de middenklasse, voornamelijk uit het noorden, 
via, in verhouding tot hun gemiddelde inkomsten voor voeding, water, energie 
en andere essentiële goederen, lage en zelfs dalende kosten. Het falen van de 
wereldmarkten om de uitputting van grondstoffen en milieuverval te signaleren, 
zorgt er voor dat consumenten van de noodzaak afgeschermd worden om meer 
zelfvoorzienende levenswijzen te ontwikkelen en het ontneemt de motivatie voor 
een beleid dat dergelijke noodzakelijke aanpassingen ondersteunt. De vloedgolf 
van nieuwe en goedkope consumptiegoederen bracht de consumptie op een 
niveau van oververzadiging, terwijl de metingen van maatschappelijk kapitaal en 
welzijn sinds de pieken uit de jaren zeventig blijven dalen. 
 
Het angstvallig aanvaarden van economische groei tot elke prijs en de sterke, 
gevestigde belangen van regeringen en bedrijven, die hun macht bij dergelijke 
overgang naar zelfvoorziening zouden verliezen, werpen een licht op het radicaal 
politieke karakter van de permacultuuragenda. 
 
 

FOCUS OP MOGELIJKHEDEN EERDER DAN OP HINDERNISSEN 
 
Terwijl permacultuuractivisten zich goed bewust zijn van deze belemmeringen, 
gaat de aandacht van permacultuurstrategieën eerder naar de mogelijkheden en 
kansen dan naar de hindernissen. In het ondersteunen van de overgang van 
achteloze consumptie naar verantwoordelijke productie, wil permacultuur 
volharden in een cultuur van zelfvoorziening en gemeenschapswaarden en in het 
behoud van een aantal conceptuele en praktische vaardigheden - ondanks de 
verwoestingen die een cultuur van overvloed heeft aangericht. 
 
Terwijl duurzame ‘productie’ (van voedsel en andere voorzieningen) de 
hoofdbekommernis van permacultuurstrategieën blijft, kan men stellen dat 
permacultuur meer succes kende als pionier van wat men ‘duurzame consumptie’ 
noemt. Eerder dan zwakke strategieën om ‘groen te kopen’ aan te moedigen, 
benadert permacultuur de problemen door de productie- en consumptiecyclus te 
herintegreren en met elkaar te verbinden in het aandachtsveld van het actieve 
individu dat deel uitmaakt van een huishouden en een gemeenschap. 
 
Hoewel permacultuur een conceptueel kader vormt voor duurzame ontwikkeling 
en haar wortels heeft in de ecologische wetenschappen en het systeemdenken, 
toont haar verspreiding vanuit de basis in verschillende culturen en 
omstandigheden haar potentieel om bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
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breed verspreide cultuur van duurzaamheid. En dit dankzij het aanwenden van 
praktische oplossingen en oplossingen die mensen daadwerkelijk in staat stellen 
om te handelen. 
 

FUNDAMENTELE VOORONDERSTELLINGEN 
 
Permacultuur is gegrondvest op enkele fundamentele vooronderstellingen die van 
essentieel belang zijn om haar te begrijpen en te beoordelen. Ze staan in 
‘Permaculture One’ en zijn hier het herhalen waard: 
 
- Mensen, hoe uitzonderlijk ze ook mogen zijn binnen de natuur, zijn 

onderworpen aan dezelfde wetenschappelijke (energie-)wetten die het hele 
materiële universum sturen, met inbegrip van de evolutie van het leven. 

 
- Het ontginnen van fossiele brandstoffen tijdens de industriële periode is de 

belangrijkste oorzaak van de spectaculaire explosie in het bevolkingsaantal, 
de technologie en ieder ander nieuw kenmerk van de moderne samenleving. 

 
- De milieucrisis is reëel en van een omvang die de moderne industriële 

samenleving zonder twijfel tot in het onherkenbare zal veranderen. In dat 
proces wordt het welzijn en zelfs het voortbestaan van de nog toenemende 
wereldbevolking direct bedreigd. 

 
- De huidige en toekomstige impact van een wereldwijde industrieel 

samenlevingsmodel - en van het bevolkingsaantal - op de wonderbaarlijke 
biodiversiteit in de wereld wordt op dit moment veel groter geacht dan de 
massieve veranderingen van de afgelopen paar honderd jaar. 

 
- Ondanks het feit dat de toekomst onvermijdelijk anders en onvoorspelbaar 

is, zal de uitputting van fossiele brandstoffen binnen enkele generaties een 
geleidelijke terugkeer te zien geven van de principes van systeemontwerp die 
men kan terugvinden in natuur en in pre-industriële samenlevingen, en die 
afhankelijk zijn van hernieuwbare energie en grondstoffen. De specifieke 
vormen van die systemen zullen de unieke en lokale omstandigheden ervan 
weerspiegelen. 

 
Permacultuur heeft als uitgangspunt een progressief afnemende energie- en 
grondstoffenconsumptie en een onvermijdelijke afname van het aantal mensen. 
Ik noem dit de ‘energieafdalings’-toekomst om het hoge belang van energie in de 
toekomst van de mensheid te benadrukken. Dit is ook de minst negatieve maar 
toch heldere manier om te beschrijven wat sommigen ‘verval’, ‘inkrimping’, 
‘achteruitgang’ of ‘afsterven’ zouden noemen. Deze toekomst met minder 
energie kan men zich voorstellen als de zachte landing van een luchtballon na 
een opwindende vlucht die ons terugbrengt naar de Aarde, onze thuis. Natuurlijk 
is onze Aarde veranderd door de ‘energieopgang’ van de mensheid, wat de 
toekomst even nieuw en uitdagend maakt als enige andere periode te voren in 
de geschiedenis. Als we een minder-energie-toekomst zo openlijk als 
onvermijdelijk beschouwen, hebben we de keuze tussen angstvallige berusting, 
achteloze of botte geringschatting of creatieve aanpassing. 
 
De conceptuele ondersteuning voor deze vooronderstellingen komt uit 
verschillende bronnen, maar ik verklaar me in het bijzonder schatplichtig aan de 
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publicaties van de Amerikaanse ecologist Howard Odum2. De blijvende invloed 
van Odums werk op de evolutie van mijn ideeën wordt expliciet uitgedrukt in de 
opdracht en de uitgebreide verwijzingen naar Odum in ‘Permaculture, Principles 
& Pathways Beyond Sustainability’ evenals in ‘David Holmgren: Collected writings 
and Presentations 1978-2006’3. 
 
Onder de recent gepubliceerde werken over de fossiele energiepiek en de 
daaropvolgende daling verschaft Richard Heinbergs prachtig getitelde boek ‘The 
Party is Over’4 waarschijnlijk het beste overzicht van de bewijzen en de 
problemen. Het boek erkent ook op een gepaste manier Campbell, Laherrère en 
andere gepensioneerde onafhankelijke petroleumgeologen die in het midden van 
de jaren negentig de echte gegevens aan het licht brachten met betrekking tot 
de wereldreserves aan fossiele brandstoffen. Heinberg toont ook duidelijk het 
problematische aan van piekproductie (in tegenstelling tot uiteindelijke totale 
productie van olie en gas). 
 
  
 

DE PRINCIPES VAN PERMACULTUUR 
 

 
WAARDE EN GEBRUIK VAN PRINCIPES 

 
De idee achter de principes van de permacultuur is dat men algemene principes 
kan afleiden uit de studie van zowel de natuurlijke wereld als van pre-industriële 
duurzame samenlevingen, en dat deze principes universeel toepasbaar zijn om 
de ontwikkeling van duurzaam gebruik van land en grondstoffen te versnellen, 
zowel in een context van ecologische en materiële overvloed, als in één van 
schaarste en ontbering. 
 
Het proces om in behoeften van mensen te voorzien binnen de ecologische 
grenzen vereist een culturele revolutie. Deze revolutie gaat onvermijdelijk 
gepaard met veel verwarring, valse sporen, risico’s en ondoeltreffendheid. Het 
lijkt er naar dat we weinig tijd hebben om deze revolutie te verwezenlijken. In de 
tijd waarin we leven is de idee van een eenvoudige set van richtinggevende 
principes die een ruime, zelfs universele toepassing hebben, aantrekkelijk. 
 
Permacultuurprincipes zijn korte actie-zinnen of slagzinnen die men kan 
gebruiken als een soort checklist bij de onvermijdelijk complexe mogelijkheden 
bij het ontwerpen en ontwikkelen van ecologische systemen van 
levensonderhoud. Hoewel de principes universeel zijn, kunnen de methoden die 
er een uitdrukking van zijn, variëren naar plaats en omstandigheden. Deze 
principes zijn ook van toepassing op onze persoonlijke, economische, sociale en 
politieke reorganisatie, zoals voorgesteld in de permacultuurbloem. Het aantal 
strategieën en technieken die het principe in ieder domein weerspiegelen is nog 
in evolutie. 
 
We kunnen deze principes onderverdelen in ethische en ontwerpprincipes. 
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ETHISCHE PRINCIPES VAN PERMACULTUUR 

 
Ethiek werkt als een rem op overlevingsinstincten en op andere persoonlijke en 
sociale constructies van eigenbelang die het menselijke gedrag in een 
samenleving neigen te bepalen. Het zijn cultureel gegroeide mechanismen voor 
een meer verlicht eigenbelang, voor een meer inclusieve visie van ‘wie’ en ‘wat’ 
nu juist ‘ons’ maakt, en voor een begrip van wat positieve en negatieve effecten 
zijn op langere termijn.  
 
Hoe groter de macht van de menselijke beschaving (als een gevolg van de 
beschikbaarheid van energie) en hoe groter de concentratie en de schaal van de 
macht in een samenleving, hoe groter het belang van ethiek om het culturele, en 
zelfs biologische overleven op lange termijn te verzekeren. Deze ecologisch 
functionele visie op ethiek, maakt haar tot de kern van de ontwikkeling van een 
cultuur van energieafname. 
 
Net als ontwerpprincipes, werden ethische principes niet uitdrukkelijk vermeld in 
de vroege literatuur over permacultuur. Sinds de ontwikkeling van de 
Permaculture Design Course wordt de ethiek over het algemeen geformuleerd in 
drie brede maximes of principes: 
 
- Zorg voor de aarde (zuinig omspringen met aarde, bossen en water) (earth 
care) 

- Zorg voor mensen (zorgen voor zichzelf, verwanten en gemeenschap) 
(people care) 

- Eerlijk deel (beperken van consumptie en reproductie, herverdelen van 
overschot) (fair share) 

 
Deze principes komen uit onderzoek naar de gemeenschapsethiek van oudere 
religieuze culturen en moderne coöperatieve groepen. Het derde principe, en 
zelfs het tweede, kunnen we zien als een afgeleide van het eerste. 
 
De ethische principes werden binnen de beweging en de wijdere, niet aan plaats 
gebonden groep van gelijkgezinden onderricht en gebruikt als eenvoudige en 
vanzelfsprekende ethische fundamenten voor permacultuurontwerpen. Meer 
algemeen kan men deze principes beschouwen als gemeenschappelijk aan alle 
‘inheemse culturen’ die mensen doorheen de geschiedenis met het land en de 
natuur verbonden, waarop de moderne industriële samenlevingen een 
uitzondering vormen. 
 
De focus in permacultuur om van inheemse, tribale of lokale culturen te leren is 
gebaseerd op het feit dat deze culturen in relatief evenwicht met hun natuurlijke 
omgeving hebben geleefd en dat ze langer uithielden dan eender welke van onze 
meer recente beschavingsexperimenten5.  
 
Natuurlijk kunnen wij in onze poging om een ethisch leven te leiden de leer van 
de grote spirituele en filosofische tradities van de beschavingen van het schrift 
of van de grote denkers van de wetenschappelijke verlichting en het heden niet 
negeren. Maar in de lange overgang naar een duurzame lage energiecultuur 
moeten we een ruimer palet van waarden overwegen en proberen te begrijpen 
dan deze uit onze recente culturele geschiedenis6.  
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ONTWERPPRINCIPES 

 
De wetenschappelijke fundering van de ontwerpprincipes uit de permacultuur ligt 
in de moderne ecologische wetenschappen en in het bijzonder in de tak van de 
ecologie die men systeemecologie noemt. Andere intellectuele disciplines, zoals 
voornamelijk landschapsgeografie en ethnobiologie, hebben concepten 
bijgedragen die werden herwerkt tot ontwerpprincipes. 
 
Ten diepste komen de ontwerpprincipes van de permacultuur voort uit een kijk 
op de wereld die men vaak omschrijft als systeemdenken en ontwerpdenken. 
(Zie: eerste principe: observeer en interageer). 
 
Andere voorbeelden van systeem- en ontwerpdenken: 
 
- De ‘Whole Earth Review’ en het beter bekende en ervan afgeleide ‘The Whole 
World Catalogue’ uitgegeven door Stewart Brand hebben veel betekend om 
systeem- en ontwerpdenken bekend te maken als een centraal instrument in 
de culturele revolutie waaraan permacultuur een bijdrage is. 

  
- De algemeen bekende en vaak toegepaste ideeën van Eduard De Bono7 

vallen onder de ruimere noemer van het systeem- en ontwerpdenken. 
 
- Zoals de academische discipline van de cybernetica8, is systeemdenken een 

weinig toegankelijke en moeilijke discipline geweest, die men in nauw 
verband bracht met de opkomst van computer- en informatienetwerken en 
vele andere technologische toepassingen. 

 
De invloed van het systeemdenken op de ontwikkeling van permacultuur komt 
niet alleen van de ecologische energetica van Howard Odum. Ze komt vooral ook 
uit het als het ware inademen van ideeën in de culturele sfeer die 
overeenstemden met mijn eigen ervaringen met permacultuurontwerpen, eerder 
dan uit een uitgebreide studie van de literatuur. Verder meen ik dat vele 
abstracte inzichten van systeemdenken eenvoudiger te begrijpen parallellen 
hebben in de verhalen en mythen van inheemse culturen en, in mindere mate, in 
de kennis van alle volkeren die nog verbonden zijn met het land en de natuur. 
 
Permacultuurprincipes, zowel ethische als ontwerpprincipes, kunnen we overal 
rondom ons aan het werk zien. Ik stel dat hun afwezigheid in - of hun duidelijke 
tegenstelling met - de moderne industriële cultuur, hun universele waarde in de 
afdaling naar een energiearme toekomst niet teniet doet.  
 
Terwijl de meeste mensen permacultuur zien en gebruiken als een 
instrumentenkoffer van strategieën, technieken en voorbeelden, moeten we er 
ons van bewust zijn dat die strategieën, technieken en voorbeelden toch 
specifiek zijn voor de schaal van het systeem waarin men ze toepast, de 
culturele en ecologische context en de vaardigheden en ervaring van de 
betrokkenen. Indien principes een richtlijn moeten bieden om nuttige 
toepassingen te kiezen en te ontwikkelen dan moeten ze echter meer algemene 
concepten van systeemontwerp belichamen en verwoord worden in een taal die 
iedereen begrijpt en die overeenstemt met meer traditionele bronnen van 
wijsheid en gezond verstand. 
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Ik orden de verscheidenheid van het permacultuurdenken in twaalf principes. 
Mijn verzameling van ontwerpprincipes verschilt in belangrijke mate van deze 
van andere permacultuurleraren. Deels gaat het om een verschil in accent en 
ordening. In sommige gevallen kan het om een wezenlijk onderscheid gaan. Dit 
hoeft niet te verrassen gezien de nieuwe en de nog evoluerende aard van 
permacultuur. 
 
De vorm van elk ontwerpprincipe is een positieve actie-zin met een daaraan 
verbonden symbool dat werkt als een grafische memo en dat een fundamenteel 
aspect of voorbeeld van het principe toont. Daaraan koppel ik een volks gezegde 
dat het negatieve of het waarschuwende aspect van het principe benadrukt.  
 
Ieder principe kunnen we beschouwen als een deur naar het labyrint van 
systeemdenken. Eender welk voorbeeld dat een principe illustreert zal ook 
andere principes omvatten. Dat maakt de principes veeleer tot denkinstrumenten 
om ons te helpen ontwerpoplossingen te identificeren, te maken en verder te 
ontwikkelen. 
 

 
 
 
 
1ste PRINCIPE: OBSERVEER EN INTERAGEER 

 
“Schoonheid zit in het oog van de waarnemer” 

_____________________________________________________ 
 
 
Goed ontwerp berust op een vrije en harmonieuze relatie tussen natuur en 
mensen, waarbij zorgvuldige observatie en bedachtzame omgang voor inspiratie, 
inhoud en patroon van het ontwerp zorgen. Het ontwerp is niet iets dat men 
bedenkt in afzondering maar door voortdurende en wederkerige wisselwerking 
met het onderwerp. 
 
Op die manier ontwikkelt permacultuur bewust en voortdurend systemen van 
landgebruik en leven die ons, mensen, goed en wel door de periode van 
energieafname kunnen loodsen. 
 
In samenlevingen van jager-verzamelaars en dunbevolkte agrarische 
samenlevingen voorzag de natuurlijke omgeving in alle materiële noden, waarbij 
menselijke inspanningen alleen maar nodig waren om te oogsten. In pre-
industriële samenlevingen met hoge bevolkingsdichtheid hing de 
landbouwproductiviteit af van de grote en voortdurende input van menselijke 
arbeid9. 
 
De industriële samenleving is voor de productie van voedsel en andere goederen 
en diensten afhankelijk van een grote en voortdurende input van fossiele 
brandstoffen. Permacultuurontwerpers gebruiken zorgvuldige observatie en 
bedachtzame interactie om doeltreffender gebruik te maken van menselijke 
capaciteiten en om de afhankelijkheid van niet hernieuwbare energie en 
hoogtechnologie te beperken. 
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In meer behoudende en sociaal hechte landbouwsamenlevingen vormt de 
mogelijkheid van een paar enkelingen om afstand te nemen van zowel 
traditionele als nieuwe methoden van landgebruik en deze te observeren en 
interpreteren, een krachtig instrument om nieuwe en beter aangepaste systemen 
te ontwikkelen. Terwijl volledige verandering om een heleboel redenen altijd 
moeilijker is, heeft de aanwezigheid van plaatselijk ontwikkelde modellen, met 
wortels in het beste van zowel traditioneel als modern ecologisch ontwerp, een 
grotere kans op slagen dan een vooraf ontworpen systeem dat men van buitenaf 
invoert. Bovendien brengt een verscheidenheid van dergelijke lokale systemen 
uiteraard vernieuwende elementen voort die gelijkaardige vernieuwingen op een 
andere plaats kunnen kruisbestuiven. 
 
Het aandachtspunt van dit principe is eerder het vergemakkelijken van het 
ontwikkelen van het onafhankelijke, en zelfs ketterse, langetermijndenken - 
vereist om nieuwe oplossingen te ontwerpen - dan het aannemen en kopiëren 
van beproefde oplossingen. In het verleden waren het de academische en 
stedelijke overvloedssamenlevingen die dergelijk denken tolereerden en zelfs 
aanmoedigden, terwijl landbouwsamenlevingen ze meedogenloos onderdrukten. 
In de chaotische eindfase van de postmoderne overvloedssamenleving is het 
minder duidelijk wie de kennis bezit en de mogelijkheden voor dergelijk 
onafhankelijk en meer systemisch denken liggen, sociologisch en geografisch, 
meer verspreid over de samenleving. In die omstandigheden kunnen we bij het 
beoordelen van vooruitziende ontwerpoplossingen niet vertrouwen op etiketten 
of beproefde gedragspatronen als tekenen van autoriteit en waarde. We moeten 
dus, op alle niveaus, meer en meer vertrouwen op observatievaardigheden en 
fijngevoelige interactie om het beste pad te vinden dat ons vooruit helpt. 
 
Het gezegde “Schoonheid zit in het oog van de waarnemer” herinnert er ons aan 
dat observeren de werkelijkheid beïnvloedt en dat we te allen tijde voorzichtig 
moeten zijn met absolute waarheden en waarden. 
 
 

 
 
 
2de PRINCIPE: VANG ENERGIE EN SLA ZE OP 
 
“Men moet hooien als de zon schijnt” 
________________________________________________________ 

 
 
Door het ontginnen van de enorme voorraden fossiele brandstoffen die de aarde 
in miljarden jaren voortbracht, leven we in een wereld van welvaart zonder 
voorgaande. Een deel van deze welvaart hebben we gebruikt om de 
hernieuwbare grondstoffen van de aarde te ontginnen tot op een onhoudbaar 
niveau. Het merendeel van de nadelige gevolgen van deze roofbouw zal zich 
laten voelen wanneer de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen afneemt. Om 
het in financiële termen te verwoorden: we hebben geleefd door ons globaal 
kapitaal zo roekeloos te verteren dat het gelijk welke onderneming op de rand 
van het failliet zou brengen. 
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We moeten leren hoe we de welvaart die we momenteel consumeren of 
verspillen kunnen sparen en herinvesteren zodat onze kinderen en volgende 
generaties een menswaardig leven kunnen leiden. De ethische fundering voor dit 
principe kan nauwelijks duidelijker. Jammer genoeg is de gangbare invulling voor 
de concepten van waarde, kapitaal, investering en welvaart niet bruikbaar voor 
dat opzet. 
 
Ongepaste opvattingen over welvaart hebben geleid tot het veronachtzamen van 
mogelijkheden tot het opvangen van lokale hernieuwbare en niet-hernieuwbare 
energiestromen. Het identificeren van en inspelen op deze mogelijkheden kan 
ons zowel van de energie voorzien waarmee we ons ‘kapitaal’ terug kunnen 
opbouwen als ons voorzien van een ‘inkomen’ voor onze onmiddellijke 
behoeften. 
 
Sommige van die energiebronnen omvatten: 
 
- Zon, wind en stromend water 
- Afval(grond)stoffen van landbouw, industrie en handelsactiviteiten 
 
Tot de belangrijkste opslagplaatsen van toekomstige waarde behoren: 
 
- vruchtbare grond met hoog humusgehalte 
- vaste vegetatiesystemen, in het bijzonder bomen, oogstgewassen en andere 

nuttige grondstoffen 
- waterreservoirs en –tanks 
- huizen die gebruik maken van passieve zonne-energie 
 
Het vormgeven van ecologisch herstel is een van de meest gebruikelijke uitingen 
van ecologisch denken in ontwikkelde landen en het is een waardevol element 
van permacultuurontwerp wanneer het mensen als een geïntegreerd deel van de 
gerestaureerde systemen beschouwt. 
 
In vele ontwikkelde en ontwikkelingslanden heeft het verlaten van meer 
marginale landelijke omgevingen als gevolg van de dalende prijzen van 
koopwaar en het invoeren van meer door fossiele brandstoffen ondersteunde 
systemen, ironisch genoeg meer bijgedragen aan het totstandbrengen van 
‘moderne wildernissen’ dan bewust ecologisch herstel. Dit heeft een aantal 
ongunstige gevolgen zoals het ineenstorten van traditionele waterbeheer- en 
erosiecontrolesystemen en een toename van branden. Maar op andere plaatsen 
heeft het de natuur toegelaten om het biologische kapitaal van bodem, wouden 
en wild opnieuw op te bouwen zonder de input van niet hernieuwbare 
grondstoffen. 
 
Terwijl lage kostmodellen of via fossiele energie gesubsidieerde modellen voor 
het heropbouwen van natuurlijk kapitaal een belangrijke uitdrukking zijn van dit 
principe, kunnen we ook de collectieve ervaring, knowhow, technologie en 
software die voortkomen uit generaties van industriële overvloed aanzien als 
een grote rijkdom die we kunnen aanwenden om nieuwe vormen van kapitaal te 
helpen creëren die geschikt zijn voor de energieafdaling. Veel van het optimisme 
over duurzaamheid houdt verband met de toepassing van technologie en 
innovatie. Permacultuurstrategieën maken gebruik van deze mogelijkheden 
terwijl ze een gezond scepticisme behouden gebaseerd op de vooronderstelling 



 

het wezen van permacultuur, p. 12 van 27 

dat technologische innovatie veelal een Trojaans paard is dat de problemen 
alleen maar in een andere vorm doet verschijnen. Los van de noodzaak om na 
te gaan welke technologie kan gebruikt worden om nieuw kapitaal te creëren, 
vormt technologie zelf een voorraad van welvaart die progressief zal ontwaarden 
in de loop van de energieafdaling, zij het in een trager tempo dan de materiële 
activa en de infrastructuur.  
 
Het gezegde “Men moet hooien als de zon schijnt”, herinnert ons er aan dat we 
een beperkte tijd hebben om energie te vangen en op te slaan voordat 
seizoensgebonden of tijdelijke overvloed weer verdwijnt. 
 

 
 
 
3de PRINCIPE: ZORG VOOR OPBRENGST 
 

“Je kunt niet werken met een lege maag” 
_____________________________________________________ 

 
 
Het voorgaande principe vestigde onze aandacht op de noodzaak om bestaande 
welvaart te gebruiken om lange termijninvesteringen te doen in natuurlijk 
kapitaal. Maar het heeft geen zin een woud aan te planten voor de kleinkinderen 
als we vandaag onvoldoende te eten hebben. 
 
Dit principe herinnert er ons aan dat we eender welk systeem zo moeten 
ontwerpen dat het zelfvoorzienend is op alle niveaus, het persoonlijke 
inbegrepen. Het moet de opgevangen en opgeslagen energie gebruiken om het 
systeem te onderhouden en om nog meer energie te vangen. Ruimer gezien 
betekent dat dat meer flexibele en creatievere manieren om opbrengsten te 
hebben belangrijk zullen zijn in de overgang van groei naar afname. 
 
Zonder onmiddellijke en echt bruikbare opbrengsten zal eender welk systeem dat 
we ontwerpen en ontwikkelen de neiging hebben te verschrompelen, terwijl 
elementen die onmiddellijk vruchten afwerpen zich zullen vermenigvuldigen. Of 
we dit nu toeschrijven aan de natuur, aan marktmechanismen of aan menselijke 
hebzucht, systemen die het meest doeltreffend een opbrengst opleveren en deze 
het meest effectief gebruiken om aan de noodzaak om te overleven 
tegemoetkomen hebben de neiging de overhand te halen op alternatieven10. 
 
Een opbrengst, winst of inkomen werkt als een beloning die het systeem dat een 
opbrengst voortbracht aanmoedigt, handhaaft en/of kopieert. Zo verspreiden 
succesvolle systemen zich. In systeemtaal noemt men deze beloningen positieve 
terugkoppelingslussen: ze versterken het oorspronkelijke proces of signaal. 
Indien we het ernstig menen met duurzame ontwerpoplossingen dan moeten we 
mikken op beloningen die succes, groei en het vermenigvuldigen van die 
oplossingen aanmoedigen. 
 
Terwijl dit vanzelfsprekend mag zijn voor landbouwers en zakenmensen, bestaat 
er een cultuuroverschrijdend patroon waarbij groeiende welvaart leidt tot 
nutteloze en louter esthetische omgevingen die de plaats innemen van 
functionele en productieve. De oorspronkelijke, door Bill Mollison gepromote 
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permacultuurvisie van stedelijke landschappen vol voedingsgewassen en andere 
bruikbare planten eerder dan nutteloze sierplanten, biedt een remedie tegen dit 
dysfunctionele aspect van onze cultuur. Zelfs in armere landen bestaat het (niet 
onderzochte) doel van de meerderheid van ontwikkelingsprojecten er in mensen 
de mogelijkheid te bieden te ontsnappen aan de noodzaak om werkzame en 
productieve omgevingen te onderhouden, door hen voluit te laten deelnemen 
aan de monetaire economie waar ‘het zorgen voor opbrengst’ een verengd en 
vernietigend proces wordt, gedicteerd door de machten van de geglobaliseerde 
economie. We moeten het ‘nouveau riche’-succesmodel waar het functionele en 
praktische zijn verbannen, vervangen door een model dat de echte bron van 
welvaart erkent en een reële en eerlijke maatstaf biedt voor succes. Generaties 
van loon- en salariscultuur in de meer ontwikkelde landen – kapitalistische én 
socialistische – hebben tot een ongelooflijke kloof geleid tussen de plaatsen van 
productieve activiteit en de bronnen van ons levensonderhoud.  Om Australiërs 
uit de stedelijke middenklasse te helpen een meer zelfvoorzienend landelijk leven 
te leiden, heb ik hen uitgelegd dat het iets is als zakenman worden. Eén van de 
betere neveneffecten van het overwegend onwerkzame en cynische ‘economisch 
rationalisme’ van de afgelopen decennia is de gedeeltelijke heropleving van het 
bewustzijn dat we alle systemen zo moeten ontwerpen dat ze op de één of 
andere manier productief zijn. 
 

 
4de PRINCIPE: GEBRUIK ZELFREGULERING EN ACCEPTEER 

TERUGKOPPELING 
 

“De zonden van de vaders treffen de kinderen tot in de 
zevende generatie.” 
_____________________________________________________ 

 
 
Dit principe behandelt de zelfregulerende aspecten van permacultuur die 
ongepaste groei of ongepast gedrag beperken of ontmoedigen. Met een beter 
begrip van de werking van positieve en negatieve terugkoppeling in de natuur, 
kunnen we systemen ontwerpen die meer zelfregulerend zijn zodat we het werk 
kunnen beperken dat in herhaald en streng corrigerend beheer kruipt . 
 
Feedback11 is een systeemconcept dat algemeen in gebruik geraakte via 
elektrotechniek. Het derde principe, “Zorg voor opbrengst”, beschreef de 
terugkoppeling van energie die voortvloeit uit het opslaan van energie om meer 
energie te verwerven, wat een voorbeeld is van positieve (of zichzelf 
versterkende) terugkoppeling. Men kan hierbij denken aan een versneller die het 
systeem in de richting van vrij beschikbare energie duwt. Op een gelijkaardige 
manier vormt negatieve terugkoppeling de rem die voorkomt dat het systeem 
door overgebruik of misbruik van energie in de valkuilen van schaarste en 
instabiliteit terecht komt. 
 
Zelfonderhoudende en zelfregulerende systemen kunnen we de heilige graal van 
de permacultuur noemen: een ideaal waar we naar streven maar dat we 
misschien nooit volledig zullen verwezenlijken. Dit ideaal bereiken we 
grotendeels door de toepassing van de principes van integratie en diversiteit (8 & 
10), maar we voeden het ook door ieder element binnen een systeem zo 
zelfvoorzienend te maken als het energie-efficiënt is. Een systeem dat 
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samengesteld is uit zelfvoorzienende elementen is schokbestendiger. Het gebruik 
van sterke, halfwilde en zelfreproducerende variëteiten van voedselgewassen en 
diersoorten in plaats van in hoge mate in cultuur gebrachte afhankelijke soorten, 
is een klassieke permacultuurstrategie die dit principe illustreert. Op grotere 
schaal beschouwde men zelfvoorzienende boeren ooit als de basis van een sterk 
en onafhankelijk land. De geglobaliseerde economieën van vandaag zorgen voor 
grotere instabiliteit waarvan de gevolgen zich via een domino-effect laten 
gevoelen over de hele wereld. Zelfvoorziening heropbouwen zowel op het niveau 
van het element als van het systeem, verhoogt de veerkracht. In een wereld van 
energieafdaling, zal men zelfvoorziening meer gaan waarderen naarmate het 
vermogen tot hoge en voortdurende (energie)input vermindert en economieën 
gebaseerd op grootschaligheid en specialisatie afnemen.  
 
Organismen en individuen passen zich evenzeer aan aan de negatieve 
terugkoppeling van grootschalige natuur- en gemeenschapssystemen door 
zelfregulering te ontwikkelen om de ontwrichtende gevolgen van externe 
negatieve terugkoppeling te vermijden. Kangoeroes en andere buideldieren, 
bijvoorbeeld, breken de ontwikkeling van embryo’s af wanneer de 
seizoensomstandigheden ongunstig blijken. Dit vermindert de latere druk op hun 
populatie en hun leefomgeving. 
 
Traditionele samenlevingen waren zich ervan bewust dat de gevolgen van 
externe negatieve terugkoppeling zich meestal maar traag laten voelen. Mensen 
hadden uitleg en waarschuwingen nodig zoals “De zonden van de vaders treffen 
de kinderen tot in de zevende generatie” en de wetten van karma in een wereld 
van gereïncarneerde zielen.  
 
In de moderne samenleving beschouwen we een enorme mate van 
afhankelijkheid van grootschalige en dikwijls verafgelegen systemen om in onze 
behoeften te voorzien als vanzelfsprekend en normaal, terwijl we een grote mate 
van vrijheid verwachten zonder enige externe controle of inperking. In zekere zin 
is onze hele samenleving als een tiener die het allemaal hier en nu wil en zich 
van de gevolgen niets aantrekt. Zelfs in meer traditionele gemeenschappen 
hebben oudere taboes en controlesystemen veel van hun kracht verloren of zijn 
ze niet langer functioneel op ecologisch vlak als gevolg van veranderingen in de 
omgeving, bevolkingsdichtheid en technologie. 
 
Het ontwikkelen van een gedragspatroon en een cultuur die meer aangepast zijn 
aan de terugkoppelingssignalen van de natuur is één van de uitdagingen van de 
milieubeweging. Negatieve terugkoppeling moet gericht en sterk genoeg zijn om 
corrigerende verandering tot stand te brengen maar niet zo sterk dat het de 
verdere ontwikkeling van het systeem schade toebrengt. Regenwater verzamelen 
en gebruiken in huis, bijvoorbeeld, zorgt voor het besef van de beperkingen 
zowel op het vlak van opbrengst als van kwaliteit. Wanneer een schoorsteenpijp 
een rokerige smaak aan het water geeft dan moedigt dit corrigerend handelen 
aan. De vaak gehanteerde doelstelling om duurzame systemen zo te ontwerpen 
dat er geen enkel risico is op negatieve terugkoppeling, is zoals de poging om 
een kind op te voeden zonder het bloot te stellen aan immunologische en andere 
risico’s. Het leidt tot nog grotere gevaren in de toekomst. Langs de andere kant 
ligt het natuurlijk voor de hand dat we het openlijk lopen van risico’s uit 
negatieve terugkoppeling moeten inperken door ethische principes. En die 
moeten we vooreerst toepassen op onszelf, onze gezinnen en gemeenschappen 
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(in die volgorde) eerder dan ze te externaliseren zoals in grootschalige 
industriële economieën gangbaar is. 
 
De Gaiahypothese12 van de aarde als een zelfregulerend systeem, analoog aan 
een levend organisme, maakt van de Aarde een geschikt beeld dat dit principe 
vertegenwoordigt. Wetenschappelijk bewijs van de merkwaardige homeostase 
van de Aarde gedurende honderden miljoenen jaren doet de Aarde verschijnen 
als het archetypische zelfregulerende totaalsysteem dat de evolutie stimuleerde 
en de continuïteit ondersteunt van de levensvormen en subsystemen waaruit ze 
is samengesteld. 
 

 
 
 
5de PRINCIPE: GEBRUIK EN WAARDEER HERNIEUWBARE 
GRONDSTOFFEN EN DIENSTEN 

 
“Laat de natuur haar gang gaan” 
________________________________________________________ 

 
 
Hernieuwbare grondstoffen worden door de natuur hernieuwd en vervangen 
binnen te overziene periodes en zonder de noodzaak van grote niet-
hernieuwbare input. In de taal van de zakenwereld betekent dit dat we 
hernieuwbare grondstoffen moeten zien als bron van inkomsten terwijl we niet-
hernieuwbare grondstoffen kunnen zien als kapitaal. Het kapitaal van vandaag 
uitgeven voor het dagelijkse leven is onduurzaam, in om het even welke taal. 
Permacultuurontwerpen zouden erop moeten mikken om volop gebruik te maken 
van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen om opbrengsten te beheren en in 
stand te houden, zelfs indien enig gebruik van niet-hernieuwbare grondstoffen 
nodig is om het systeem op te zetten. 
 
De waslijn als ‘droogkast op zonne-energie’ klinkt grappig omdat we daarin 
erkennen er ingeluisd te zijn voor zover we onnodig ingewikkelde gadgets 
gebruiken voor eenvoudige taken. Terwijl iedereen zal erkennen dat het aan de 
waslijn drogen van kleren qua duurzaamheid mijlenver voorligt op de droogkast, 
zullen er minder zijn die hout als een ecologisch verantwoorde brandstof zien. 
Alle bossen brengen een overschot aan hout van lage kwaliteit voort als 
bijproduct van duurzaam beheer. Wanneer men het goed droogt (meer zonne-
energie) en in goed ontworpen stoven verbrandt, kan men het gebruiken als een 
lokale energiebron voor verwarmen en koken. Op eenzelfde manier als hout niet 
tegemoetkomt aan alle kwaliteiten die we in een brandstof zoeken, biedt 
kruidengeneeskunde geen volledige farmacie. Maar we kunnen vele kwalen 
succesvol genezen met lokaal gekweekte en geprepareerde medicinale planten. 
Zo vermijden we vele interne en externe negatieve neveneffecten van 
gecentraliseerde medicijnenproductie; we verhogen ons respect voor de natuur 
en we voelen ons zelfzekerder in het op peil houden van onze eigen gezondheid. 
 
Hernieuwbare diensten (of passieve functies) zijn deze die we verkrijgen van 
planten, dieren, levende aarde en water zonder ze te verbruiken. Wanneer we 
bijvoorbeeld een boom gebruiken voor hout, gebruiken we een hernieuwbare 
grondstof. Maar wanneer we een boom gebruiken voor schaduw en beschutting 
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verkrijgen we diensten van de levende boom die niet consumptief zijn en die 
geen oogstinspanningen vergen. Dit eenvoudige inzicht is vanzelfsprekend en 
toch van groot belang bij het herontwerpen van systemen waar vele eenvoudige 
functies afhankelijk zijn geworden van niet-hernieuwbaar en niet- duurzaam 
grondstofgebruik. 
 
Klassieke permacultuurontwerpen gebruiken kippen of varkens om de grond 
klaar te maken voor aanplantingen en maken zo het gebruik van zowel tractors 
en ploegen als kunstmest en pesticiden overbodig. In deze systemen laat een 
beetje beheer en wat omheining een meer gesofisticeerd gebruik van dieren toe 
voor meerdere doeleinden. 
 
Permacultuurontwerpen zouden maximaal gebruik moeten maken van niet 
consumptieve natuurlijke diensten om ons verbruik van grondstoffen tot een 
minimum te beperken en de harmonieuze interactie tussen mens en natuur te 
benadrukken. In de menselijke welvaartsgeschiedenis, is er geen belangrijker 
voorbeeld van niet-consumptief gebruik van natuurlijke diensten dan de 
domesticatie en het gebruik van paarden en andere dieren voor transport, voor 
het in cultuur brengen van de bodem en - meer algemeen - voor kracht voor een 
ontelbaar aantal toepassingen. Nauwe relaties met gedomesticeerde dieren als 
paarden bieden ook een empathische context voor een verruiming van de 
menselijke ethische zorg zodat ze ook de natuur insluit. Aan de andere kant 
moeten culturen waar vee nog steeds een symbool van aanzien en welvaart is, 
de meer fundamentele hernieuwbare diensten waarin planten en bodemleven 
voorzien erkennen, waarderen en gebruiken. In zowel arme als rijke 
gemeenschappen is het waarderen van menselijk ‘afval’ als een hernieuwbare 
bron van vruchtbaarheid, door het aanwenden van de ecologische diensten van 
microben in een composttoilet, één van de belangrijkste en meest universele 
toepassingen van dit principe. 
 
“Laat de natuur haar gang gaan” herinnert ons aan een ander aspect van dit 
principe. Het nastreven van totale controle over de natuur door het gebruik van 
grondstoffen en technologie is niet alleen duur, het kan ook leiden tot een spiraal 
van tussenkomsten en degradatie van biologische systemen en processen die al 
de beste balans bereikt hadden tussen productiviteit en diversiteit. 
 

 
 
 
6de PRINCIPE: PRODUCEER GEEN AFVAL 

 
“Die wat spaart, die wat heeft”, “Werk op tijd maakt wel 
bereid” 
________________________________________________ 

 
 
Dit principe verenigt de traditionele waarden van spaarzaamheid en zorg voor 
materiële goederen, de moderne bezorgdheid over vervuiling en het meer 
radicale perspectief dat afval als grondstoffen en mogelijkheden ziet. De 
regenworm is een passend symbool voor dit principe omdat hij leeft van het 
verorberen van plantenafval en het omzet in humus dat de bodemomgeving 
verbetert voor zichzelf, voor micro-organismen en voor planten. De regenworm 
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is zoals alle levende wezens onderdeel van een web waar de output van de één, 
een input vormt voor de ander. 
 
De industriële processen die het moderne leven ondersteunen kunnen we ook als 
een input-outputmodel karakteriseren, met natuurlijke materialen en energieën 
als input en bruikbare goederen en diensten als output. Wanneer we echter een 
stap terugzetten en een langere-termijnperspectief hanteren, zie we dat al deze 
bruikbare dingen eindigen als afval (vooral op vuilnisbelten) en dat zelfs de 
meest immateriële diensten teren op de degradatie van energie en grondstoffen 
tot afval. Dit model kunnen we daarom beter karakteriseren als een model van 
consumeren en vervolgens afscheiden. Mensen simpelweg beschouwen als 
consumenten/afvalproducenten mag dan biologisch ergens op slaan; ecologisch 
verantwoord is het niet. 
 
Het gezegde “Die wat spaart, die wat heeft” herinnert er aan dat het gemakkelijk 
is om te verspillen wanneer er overvloed is maar dat het produceren van die 
verspilling de oorzaak kan zijn van latere ontbering. Dit is hoogst belangrijk in 
een context van energieafdaling. De mogelijkheden om afval te verminderen en 
in feite van afval te leven zijn tegenwoordig zonder voorgaande. In het verleden 
leefden alleen de meest behoeftigen van afval. Vandaag zouden we diegenen die 
afval creatief hergebruiken moeten erkennen als de belichaming van de essentie 
van wat het betekent met een kleine voetafdruk te leven of zacht op de aarde te 
wandelen. Naast industrieel en huishoudelijk afval heeft de moderniteit nieuwe 
soorten van levend afval gecreëerd (schadelijke planten en dieren) die zich zowel 
in onze gedachten als over de landschappen van onze overvloedssamenlevingen 
verspreiden. 
 
Bill Mollison definieerde een vervuiler als ‘een output van een systeemcomponent 
dat niet productief door een ander element van het systeem wordt gebruikt’13. 
Deze definitie moedigt ons aan om uit te kijken naar manieren om vervuiling en 
afval te beperken door systemen te ontwerpen die gebruik maken van alle 
output. In antwoord op vragen over slakkenplagen in tuinen met overwegend 
overblijvende planten antwoordde Mollison gewoonlijk dat er geen buitensporig 
aantal slakken was maar een tekort aan eenden. Op een zelfde manier leiden 
‘plagen’ van gras en bomen tot verwoesting door bosbranden in de ene regio 
terwijl plagen van herbivoren tot overbegrazing van andere leiden. Vernieuwende 
en creatieve manieren om deze opwellingen van overvloed te gebruiken vormen 
één van de karakteristieken van permacultuurontwerpen. 
 
“Werk op tijd maakt wel bereid” herinnert aan de waarde van onderhoud op zijn 
tijd omdat het het afval en het werk vermijdt die grote herstelwerken met zich 
meebrengen. Hoewel veel minder opwindend dan het zoeken naar creatieve 
manieren om ongewenste overvloed te gebruiken, wordt het onderhoud van wat 
we al hebben een groot en voortdurend aandachtspunt in een wereld van 
energieafdaling. Alle structuren en systemen verliezen aan waarde en alle 
ecologische en duurzame menselijke systemen investeren grondstoffen en 
middelen in tijdig onderhoud. 
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7de PRINCIPE: ONTWERP VAN PATRONEN NAAR DETAILS 

 
“Door de bomen het bos niet meer zien” 
_____________________________________________________ 

 
 
De eerste zes principes bekijken systemen eerder vanuit het ‘bottom-up’-
perspectief van de elementen, organismen en individuen. De volgende zes 
bekijken alles eerder vanuit het ‘top-down’-perspectief van de patronen en 
relaties die meestal ontstaan bij de zelforganisatie en co-evolutie binnen 
systemen. Het gemeenschappelijke dat men in natuurlijke patronen en 
samenlevingsmodellen kan waarnemen stelt ons niet alleen in staat om te 
begrijpen wat we zien maar ook om een patroon van een bepaalde context of 
schaal toe te passen in het ontwerp van een andere. Patroonherkenning vloeit 
voort uit het eerste principe (‘observeer en interageer’) en het is de 
noodzakelijke voorloper op ieder ontwerpproces. 
 
Het web van de spin met haar straalsgewijs en op één punt samenlopend 
ontwerp toont een duidelijk patroon hoewel de details steeds verschillen. Dit 
symbool roept zone- en sectorplanning op, het meest bekende en misschien wel 
het meest toegepaste aspect van permacultuurontwerp.  
 
De moderniteit heeft ertoe bijgedragen dat systemisch gezond verstand of 
systemische intuïtie, die orde brengen in de warboel van ontwerpmogelijkheden 
waarmee we op alle gebieden geconfronteerd worden, helemaal verbrokkeld zijn. 
Dit probleem van het focussen op detailcomplexiteit leidt tot het ontwerp van 
grote witte olifanten die inderdaad indrukwekkend zijn maar niet functioneren. Of 
van kolossen die al onze energie en grondstoffen consumeren terwijl ze 
voortdurend uit de hand dreigen te lopen. Complexe systemen die werken 
komen vrijwel altijd voort uit kleine eenvoudige systemen die werken. Het vinden 
van het patroon voor dat ontwerp is belangrijker dan het begrijpen van alle 
details van de elementen van het systeem. 
 
Het idee dat permacultuur op gang bracht was het bos als model voor landbouw. 
Hoewel niet nieuw was het gebrek aan toepassing en ontwikkeling ervan in vele 
bioregio’s en culturen een kans om één van de meest gangbare 
ecosysteemmodellen toe te passen voor landgebruik door de mens. Hoewel er 
terecht beperkingen en minpunten van kunnen aangegeven worden, blijft het 
bosmodel een sterk voorbeeld van patroondenken dat de permacultuur en 
gerelateerde concepten als bostuinieren, agroboscultuur en analoge boscultuur 
blijft voeden. 
 
Het gebruik van zones van gebruiksintensiteit rond een centrum van activiteit 
(zoals een boerderij) om te helpen bij het plaatsen van elementen of 
subsystemen, is een voorbeeld van het werken van het patroon naar de details. 
Op een gelijkaardige manier kunnen we omgevingsfactoren als zon, wind, 
stromend water en vuur rond hetzelfde brandpunt schikken. Deze sectoren 
hebben zowel een bioregionaal als locatiegebonden karakter dat de 
permacultuurontwerper in het achterhoofd houdt om een locatie te begrijpen. 
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Het helpt hem om gepaste ontwerpelementen te organiseren tot een werkzaam 
systeem. 
 
Het gebruik van drassige laagten en andere ingrepen in de bodem om 
afvloeiwater te leiden en te verdelen moet gebaseerd zijn op oorspronkelijke 
landpatronen. Op hun beurt creëren deze ingrepen dan vochtproducerende zones 
die de plant- en beheerssystemen bepalen. 
 
Terwijl traditionele systemen van landgebruik vele modellen van 
totaalsysteemontwerp bieden, hebben de mensen die ingebed zitten in een 
inheemse cultuur vaak een nieuwe ervaring nodig die hen toelaat hun 
landschappen en gemeenschappen op een nieuwe manier te bekijken. In 
sommige van de pioniersprojecten in Australië in de jaren tachtig gaven 
vliegtuigvluchten over het land de pachters of eigenaars zowel een beeld als de 
motivatie om ernstig werk te maken van het aanpakken van problemen als het 
dalende aantal bomen en aanverwante problemen van landdegradatie. Vanuit de 
lucht waren de patronen van landeigendom veel minder zichtbaar, terwijl de 
natuurlijke patronen van het neerslag- en stroomgebied eruit sprongen. Op een 
gelijkaardige manier kan de ruimere sociale en gemeenschapscontext eerder dan 
de technische factoren bepalen of een bepaalde oplossing slaagt of niet. De lijst 
van overzeese ontwikkelingsprojecten die faalden omdat ze geen rekening 
hielden met de grotere patronen is overweldigend. 
 
Het gezegde “door de bomen het bos niet meer zien” herinnert ons er aan dat de 
details onze aandacht kunnen afleiden van de aard van het systeem. Naarmate 
we dichterbij komen zijn we minder in staat het grotere plaatje te bevatten. 
 

 
 
8ste PRINCIPE: VERENIG EERDER DAN TE SCHEIDEN 

 
“Vele handen maken licht werk.” 
________________________________________________ 

 
 
In ieder aspect van de natuur, van de interne werking van organismen tot hele 
ecosystemen, zien we dat de verbanden tussen dingen even belangrijk zijn als de 
dingen zelf. Het doel van een werkzaam zelfregulerend ontwerp is de elementen 
zodanig te plaatsen dat elk element aan behoeften van andere tegemoet komt en 
producten van andere aanneemt14. 
 
Ons cultureel vooroordeel om vooral aandacht te hebben voor de complexiteit 
van de details leidt ertoe dat we de complexiteit van de relaties negeren. We zijn 
geneigd om te kiezen voor scheiding van elementen als basisontwerpstrategie 
om de complexiteit van verbanden te verminderen. Deze keuze vloeit deels voort 
uit onze reductionistische wetenschappelijke methode die elementen scheidt om 
hen in afzondering te kunnen bestuderen. Elke overweging over hoe zij werken 
als onderdeel van een geïntegreerd systeem is gebaseerd op hun kenmerken in 
geïsoleerde toestand. 
 
Dit principe focust op de verschillende relatietypes die elementen in een hecht 
geïntegreerd systeem samenbrengt en op verbeterde ontwerpmethoden voor 
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gemeenschappen van planten, dieren en mensen die voordeel halen uit deze 
relaties. 
 
De bekwaamheid van de ontwerper om hecht geïntegreerde systemen te creëren 
hangt af van de breedte van zijn kijk op het scala van puzzelachtige sleutel-
slotrelaties die natuurlijke en sociale gemeenschappen kenmerken. Er is het 
bewuste ontwerp, maar we moeten ook doeltreffende ecologische en sociale 
relaties voorzien en mogelijk maken die uit zelforganisatie en groei komen. 
 
Het symbool voor dit principe kunnen we zien als het bovenaanzicht van een 
kring van mensen of elementen die een geïntegreerd systeem vormen. Het 
ogenschijnlijk lege gat in het midden vertegenwoordigt het abstracte 
totaalsysteem dat voortkomt uit de organisatie van de elementen en dat hen 
tegelijkertijd vorm en karakter geeft.  
 
Door een juiste schikking van planten, dieren, bodemingrepen en andere 
infrastructuur, is het mogelijk om een hogere graad van integratie en 
zelfregulering te ontwikkelen zonder de noodzaak van voortdurende menselijke 
input via corrigerend beheer. Door een juiste inplanting in het geheel kan 
bijvoorbeeld het scharrelen van pluimvee in voedselbossen plantenafval naar 
lager gelegen tuinen verplaatsen. Kruidachtige en houtachtige plantensoorten in 
weidesystemen dragen dikwijls bij tot verbetering van bodem, biodiversiteit en 
medicinaal of ander gebruik. Aangepaste roterende begrazing kan deze 
beplanting dikwijls onder controle houden zonder haar en haar waarde volledig te 
elimineren.  
 
In het ontwikkelen van het besef van het belang van relaties bij het ontwerp van 
zelfvoorzienende systemen, staan in de literatuur en het onderricht van 
permacultuur twee principes centraal: 
 
- elk element vervult vele functies 
- elke belangrijke functie wordt door vele elementen gedragen 
 
De verbanden of relaties tussen elementen in een geïntegreerd systeem kunnen 
sterk verschillen. Sommige kunnen roofzuchtig of competitief zijn, andere 
coöperatief of zelfs symbiotisch. Al deze verhoudingen kunnen heilzaam zijn in 
het opbouwen van een sterk geïntegreerd systeem of gemeenschap, maar 
permacultuur benadrukt vooral het mogelijk maken van de wederzijds heilzame 
en symbiotische relaties.  
 
Dit is gebaseerd op twee overtuigingen:  
 
- We hebben een culturele neiging om roofzuchtige, competitieve relaties te 

zien en er in te geloven, terwijl we coöperatieve en symbiotische relaties in 
de natuur en de cultuur buiten beschouwing laten of onderwaarderen15. 

 
- Coöperatieve en symbiotische relaties zullen een groter 

aanpassingsvermogen hebben in een toekomst met steeds minder energie. 
 
Permacultuur kan men zien als een onderdeel van een lange traditie van 
concepten die wederkerige en symbiotische relaties benadrukken en verkiezen, 
eerder dan competitieve en roofzuchtige.  
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De afnemende beschikbaarheid van energie zal de algemene perceptie van deze 
concepten als romantisch en idealistisch doen omslaan in een erkenning van de 
praktische noodzaak ervan. 
 

 
9de PRINCIPE: GEBRUIK KLEINE EN TRAGE OPLOSSINGEN 
 

“Hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen.”, “Langzaam 
maar zeker.” 

_________________________________________________________ 

 
 
Systemen zouden moeten ontworpen worden om hun functies te vervullen op de 
kleinst mogelijke schaal die voor die functie praktisch en energie-efficiënt is. De 
menselijke schaal en mogelijkheden zouden de maatstaf moeten zijn voor een 
menswaardige, democratische en duurzame samenleving. Men begrijpt dit 
principe over het algemeen goed dankzij het baanbrekende werk van E.F. 
Schumacher16. Telkens wanneer we iets doen van een zelfvoorzienende aard – 
voedsel telen, een toestel herstellen, zorgen voor onze gezondheid – passen we 
dit principe op een krachtige en doeltreffende manier toe. Ook als we kopen bij 
kleine, lokale zaken of bijdragen aan de oplossing van problemen die met de 
lokale gemeenschap of met de directe leefomgeving te maken hebben, passen 
we dit principe toe. Ondanks de succesvolle toepassing van kleinschalige 
aangepaste technologie om in lokale behoeften te voorzien bij 
ontwikkelingsprojecten, bleef goedkope energie de afgelopen decennia bijdragen 
tot grootschalige systemen. Het einde van de beschikbaarheid van goedkope 
energie zal de voordelen van grootschaligheid doen omslaan in het voordeel van 
kleinschalige systemen, terwijl relatieve verschillen in schaalvoordelen tussen de 
verschillende functies zal blijven bestaan. 
 
Daartegenover is de idee dat de verplaatsing van materialen, mensen en andere 
levende wezens slechts een klein aandeel van eender welk systeem zou mogen 
uitmaken, een nieuwigheid voor de moderniteit. Het gemak en de kracht van 
mobiliteit en informatietechnologie zijn een Trojaans paard geweest dat 
gemeenschappen heeft vernietigd en de energiebehoefte heeft doen toenemen. 
Mobiliteit en snelheid zijn in overvloedssamenlevingen zo onwerkzaam geworden 
dat bewegingen als ‘Slow Food’ en ‘Slow Cities’ ontstonden. De communicatie- en 
computerrevolutie hebben een nieuwe impuls gegeven aan de idee dat snelheid 
goed is. Maar ook hier ontstaan typische nadelen zoals de massale toename van 
spam die het aantrekkelijke van e-mail ondergraaft. 
 
Vele praktische voorbeelden geven een meer evenwichtige kijk om een 
tegengewicht te bieden aan de natuurlijke aantrekkingskracht van zowel snelle 
processen als grootschalige systemen. De snelle respons van gewassen op 
oplosbare meststoffen is dikwijls van korte duur. Mest, compost en natuurlijke 
mineralen leveren doorgaans een meer duurzame en evenwichtige 
plantenvoeding. Een goed resultaat met een beetje meststof garandeert geen 
beter resultaat met grotere hoeveelheden meststof.  
 
In bosbeheer zijn snelgroeiende bomen dikwijls een kort leven beschoren terwijl 
op het eerste gezicht traaggroeiende meer waardevolle bomen versnellen en de 
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snelle soorten voorbijsteken in hun tweede en derde decennium. Een kleine 
aanplanting van uitgedunde en gesnoeide bomen kan meer totale waarde 
opbrengen dan een grote zonder beheer. 
 
In de veeteelt is met geconcentreerde voeding snel opgekweekt vee vatbaarder 
voor ziekten en het heeft een lagere levensverwachting dan de meer natuurlijk 
gekweekte dieren. Overpopulatie van vee is één van de meest wijdverspreide 
oorzaken van landdegradatie en toch is vee, in kleine aantallen en goed beheerd, 
gunstig, zoniet noodzakelijk, voor duurzame landbouw. 
 
De schijnbare snelheid en het gemak van wagens stremt de beweging en 
vernietigt het gebruikscomfort ervan in onze grote steden, terwijl de kleinere, 
tragere en meer energie-efficiënte fietsen een grotere bewegingsvrijheid toelaten 
zonder vervuiling en lawaai. Fietsen kan men ook gemakkelijker maken in 
kleinere, meer lokale fabrieken dan wagens, die een grootschalige economie 
vereisen. 
 
Het gezegde “Hoe groter ze zijn, hoe harder ze vallen” herinnert aan één van de 
nadelen van grootte en buitensporige groei; terwijl het spreekwoord “Langzaam 
maar zeker” er één van de vele is die geduld aanmoedigen, en daarmee een 
evidente waarheid verwoordt die zowel in de natuur als in de samenleving 
herkenbaar is. 
 
 

10de PRINCIPE: GEBRUIK EN WAARDEER DIVERSITEIT 

 
“Zet niet alles op één kaart” 
_______________________________________________ 

 
 
Kolibries beschikken over een lange bek en over de mogelijkheid om ter plaatse 
te blijven hangen, ideaal om nectar te zuigen uit lange, smalle bloemen. Deze 
opmerkelijke co-evolutionaire aanpassing symboliseert de specialisatie van vorm 
en functie in de natuur. 
 
De grote diversiteit van vormen, functies en interacties in de natuur en de 
mensheid zijn de bron van systeemcomplexiteit. De rol en waarde van diversiteit 
in de natuur, cultuur en permacultuur is op zich complex, dynamisch en bij 
momenten schijnbaar tegenstrijdig. Diversiteit moeten we zien als een gevolg 
van het evenwicht en de spanning in de natuur tussen variatie en mogelijkheid 
enerzijds en productiviteit en kracht anderzijds. 
 
Het is tegenwoordig algemeen erkend dat monocultuur een belangrijke oorzaak 
is van kwetsbaarheid voor plagen en ziektes en vandaar voor het massale 
gebruik van giftige chemicaliën en energie om die plagen en ziektes onder 
controle te krijgen. Polycultuur17 is een van de belangrijkste en meest erkende 
toepassingen van het gebruik van diversiteit om de kwetsbaarheid voor plagen, 
slechte seizoenen en marktschommelingen te verminderen. Polycultuur 
vermindert ook de afhankelijkheid van marktsystemen en beschermt de 
zelfvoorziening van huishoudens en gemeenschappen door voor een ruimer 
gamma aan goederen en diensten in te staan. 
 



 

het wezen van permacultuur, p. 23 van 27 

Toch is polycultuur lang niet de enige toepassing van dit principe. 
 
De diversiteit van verschillende gecultiveerde systemen weerspiegelt de unieke 
aard van plaats, omstandigheden en culturele context. De diversiteit van zowel 
levende als gebouwde structuren is een belangrijk aspect van dit principe, net als 
de diversiteit binnen soorten en populaties, menselijke gemeenschappen 
inbegrepen. Het behoud van minstens een deel van de grote diversiteit aan talen 
en culturen van deze wereld is ontegensprekelijk net zo belangrijk als het 
behoud van de biodiversiteit. Terwijl ongepaste en destructieve antwoorden op 
de energieafdaling een kettingreactie van effecten zullen teweeg brengen in 
zowel de biologische als de culturele diversiteit, zal de energieafname, op lange 
termijn, de economische vernietigingsmachine doen vertragen, en nieuwe lokale 
en bioregionale diversiteit stimuleren. Terwijl vele sociale en milieubewegingen 
alleen de bestaande biologische of culturele diversiteit erkennen, is permacultuur 
even geëngageerd in hoe het nieuwe bioregionale diversiteit kan creëren uit de 
smeltkroes van natuur en cultuur die we geërfd hebben. 
 
Het spreekwoord “Niet alles op één kaart zetten” belichaamt het inzicht van het 
gezonde verstand dat zegt dat verscheidenheid een verzekering biedt tegen de 
wisselvalligheden van de natuur en van het alledaagse leven.  
 

 
11de PRINCIPE: GEBRUIK RANDEN EN WAARDEER HET 

MARGINALE 
 

“Denk niet dat je op het juiste spoor zit omdat je over een 
platgetreden pad loopt.” 
_______________________________________________ 

 
 
Het beeld van de zon die opduikt aan de horizon met een rivier op de voorgrond 
toont ons een wereld die samengesteld is uit grenzen of randen.  
 
Riviermondingen die aan getijden onderhevig zijn vormen een complex raakvlak 
tussen land en zee dat men kan zien als een grote ecologische handelsmarkt 
tussen deze twee grote domeinen van leven. Het ondiepe water laat zonlicht toe 
voor algen- en plantengroei terwijl het voorziet in een foerageergebied voor 
waad- en andere vogels. Het zoete water van de rivier stroomt over het 
zwaardere zeewater dat over en weer gaat met de getijden en zo 
voedingsstoffen en voedsel herverdeelt voor een bonte wemeling aan leven. 
 
Binnen ieder aards ecosysteem vormt de levende aarde, die misschien maar 
enkele centimeters dik is, een grens of raakvlak tussen de niet-levende minerale 
aarde en de atmosfeer. Voor alle aardse leven is dit het belangrijkste van alle 
raakvlakken. Enkel een beperkt aantal geharde soorten kunnen het stellen met 
ondiepe, compacte en armoedig bevloeide grond. Een duidelijk te beperkt 
‘raakvlak’. Diepe, welbevloeide en verluchte bodem is als een spons, een groots 
raakvlak dat productief en gezond plantenleven onderhoudt.  
 
Oosterse spirituele tradities en gevechtskunsten beschouwen het perifeer zicht 
als een kritische zin die ons op een heel andere manier met de wereld verbindt 
dan het gefocuste zicht. Wat ook het voorwerp van onze aandacht is, het is aan 



 

het wezen van permacultuur, p. 24 van 27 

de rand (van wat dan ook, systeem of medium), dat de meest interessante 
gebeurtenissen plaatsvinden. Een ontwerp dat de grens eerder als mogelijkheid 
ziet dan als beperking, heeft meer kans op succes en heeft een groter 
aanpassingsvermogen. Op deze manier verwerpen we de negatieve connotaties 
van het woord ‘marginaal’ om de waarde te zien van elementen die ‘slechts’ 
vanaf de periferie bijdragen aan een functie of systeem.  
 
In plattelandsontwikkeling leidt de focus op hoofdgewassen, akkerland en 
uitgesproken doelstellingen en waarden binnen een gemeenschap dikwijls tot het 
onderwaarderen, negeren en vernietigen van wilde soorten, randgebieden, 
evenals de minder zichtbare noden van vrouwen, behoeftigen en landlozen. Op 
eenzelfde manier negeert de focus op ‘big business’ en welvarende steden in het 
economische beleid het feit dat deze systemen gedijen op de vruchten van 
vernieuwingen uit het verleden en dat kleine ondernemingen en kleinere, minder 
welgestelde plaatsen en systemen de bron zijn van toekomstige innovatie. 
 
Dit principe werkt vanuit de vooronderstelling dat we de waarde en de bijdrage 
van de randgebieden en de marginale en onzichtbare aspecten van eender welk 
systeem niet alleen moeten erkennen en in stand houden, maar dat de 
uitbreiding van deze aspecten de productiviteit en stabiliteit van het systeem kan 
verhogen. Het uitbreiden van de rand tussen een waterplas en een veld, 
bijvoorbeeld, kan de productiviteit van beide vergroten. We kunnen ‘alley 
farming’ en ‘shelterbelt forestry’ beide zien als systemen waar het vergroten van 
de rand tussen bos en veld heeft bijgedragen aan de productiviteit.  
 
Het gezegde “Denk niet dat je op het juiste spoor zit omdat je over een 
platgetreden pad loopt” herinnert er ons aan dat het meest voorkomende, 
vanzelfsprekende of populairste, niet noodzakelijk het meest veelbetekenende of 
invloedrijkste is.  
 
   
 

12de PRINCIPE: ANTWOORD GEPAST OP VERANDERINGEN 

EN MAAK ER OP EEN CREATIEVE MANIER GEBRUIK VAN 
 

“Visie is niet het zien van de dingen zoals ze zijn maar zoals 
ze zullen zijn.” 

_________________________________________________________ 

 
 

Dit principe heeft twee sporen. Aan de ene kant is er het gebruik maken van 
verandering op een overdachte en coöperatieve manier. Aan de andere kant is er 
het creatief antwoord vinden op en aanpassen aan grote systeemveranderingen 
die aan onze invloed en controle ontsnappen. Een versnelde ecologische 
opeenvolging in gecultiveerde systemen is de meest voorkomende uitdrukking 
van dit principe in de literatuur en de praktijk van de permacultuur, en illustreert 
het eerste spoor. Het gebruik van snelgroeiende stikstoffixerende bomen, 
bijvoorbeeld, om de kwaliteit van de grond te verbeteren en om beschutting en 
schaduw te verstrekken aan meer waardevolle traag groeiende vruchtenbomen, 
weerspiegelt zo’n ecologisch opeenvolgingsproces van pionierplanten naar 
climax-vegetatie. Het geleidelijk aan verwijderen van sommige of al deze 
stikstoffixeerders voor veevoeder en brandstof naarmate het boomgewassysteem 
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volwassen wordt, toont het succes van het systeem. Het zaad in de grond dat 
opnieuw tot leven kan komen na een natuurramp of een verandering in 
bodemgebruik - een jaarlijkse oogst bijvoorbeeld - waarborgt het mogelijke 
herstel van het systeem in de toekomst. 
 
Deze concepten paste men ook al toe om te begrijpen hoe men organisatorische 
en sociale verandering op een creatieve manier kan aanmoedigen. Samen met 
een ruimer areaal van ecologische modellen die ons laten zien hoe we gebruik 
kunnen maken van opeenvolging, zie ik dit nu in de ruimere context van het 
gepast antwoord geven op en creatief gebruik maken van verandering. 
 
Succesvolle vernieuwing in gemeenschappen volgt dikwijls het patroon van 
ecologische opeenvolging in de natuur. Visionaire en bevlogen pioniers 
verkennen de oplossingen, maar over het algemeen is het nodig dat invloedrijke, 
gevestigde leidersfiguren de vernieuwing oppikken vooraleer de vernieuwing 
door een brede laag van de bevolking aanzien wordt als gepast en wenselijk. 
Soms is een generatiewissel nodig vooraleer radicale ideeën worden 
geaccepteerd. Maar dit kan men versnellen via de invloed die van onderwijs en 
thuisomgeving uitgaan. Bijvoorbeeld, wanneer kinderen de boompjes die ze op 
school geplant en verzorgd hebben naar huis brengen, dan kan dit leiden tot de 
succesvolle aanplanting van en zorg voor langlevende bomen die men anders zou 
verwaarlozen of laten opeten door vee. 
 
Permacultuur gaat over het blijvende of duurzame karakter van natuurlijke, 
levende systemen en menselijke cultuur. Maar deze duurzaamheid hangt 
paradoxaal genoeg in grote mate af van flexibiliteit en verandering. Vele 
verhalen en tradities hebben als thema dat in de grootste stabiliteit de zaden 
voor verandering zitten. De wetenschap heeft aangetoond dat het ogenschijnlijk 
solide en permanente, op het niveau van de cel en het atoom, een ziedende 
massa van energie en verandering is, niet eens zo verschillend van de 
beschrijvingen die we vinden in verschillende spirituele tradities.  
 
De vlinder, de transformatie van de rups, is een symbool voor de idee van 
aanpassing aan verandering dat eerder uitnodigend en aanmoedigend is dan 
bedreigend. 
 
Terwijl het belangrijk is om dit besef van onbestendigheid en voortdurende 
verandering in ons dagelijks bewustzijn te integreren, wordt de schijnbare illusie 
van stabiliteit, onveranderlijkheid en duurzaamheid een stuk verstaanbaarder als 
we zien dat verandering op verschillende niveaus kan plaatsgrijpen. In eender 
welk specifiek systeem dragen de kleinschalige, snelle, kortdurende 
veranderingen van de elementen feitelijk bij tot een systeemstabiliteit van een 
hogere orde. We leven en plannen in een historische context van omwenteling en 
verandering in meervoudige systemen op grotere schaal, wat een nieuwe illusie 
doet ontstaan van eindeloze verandering zonder de mogelijkheid van stabiliteit of 
duurzaamheid. Een contextueel en systemisch besef van het dynamische 
evenwicht tussen stabiliteit en verandering draagt bij tot een manier van 
ontwerpen die eerder doelgericht dan willekeurig is. 
 
Het gezegde “Visie is niet het zien van de dingen zoals ze zijn maar zoals ze 
zullen zijn” benadrukt dat het begrijpen van verandering meer inhoudt dan het 



 

het wezen van permacultuur, p. 26 van 27 

projecteren van statistische trends. Het legt ook de cyclische link tussen dit 
laatste ontwerpprincipe over verandering en het eerste over observatie. 
 
 

BESLUIT 
 
Duurzame ontwikkeling om in de menselijke behoeften te voorzien binnen de 
ecologische beperkingen, vraagt om een culturele omwenteling die groter is dan 
eender welke van de tumultueuze veranderingen van de afgelopen eeuw.  
 
Permacultuuractie en permacultuurontwerpen van de laatste kwarteeuw hebben 
aangetoond dat deze revolutie complex is en vele gezichten heeft. Terwijl we 
blijven worstelen met de lessen uit de voorbije successen en mislukkingen zal 
men van zodra de echte welvaart afneemt in een toekomst met minder energie 
vele strategieën en technieken uit de permacultuur aannemen als natuurlijke en 
vanzelfsprekende manieren om te leven binnen de ecologische grenzen. 
 
Anderzijds zal de energieafdaling het nodig maken om ogenblikkelijk te 
antwoorden op nieuwe situaties en om stelselmatig bestaande onwerkbaar 
geworden systemen aan te passen, zowel als om het beste van creatieve 
vernieuwing toe te passen voor de meest gewone en onbenullige 
ontwerpproblemen. En het moet allemaal gebeuren zonder de grote budgetten of 
de vele lofbetuigingen die we kennen uit de huidige industriële ontwerpinnovatie. 
 
De ontwerpprincipes uit de permacultuur kunnen nooit relevante praktische 
ervaring en technische kennis vervangen. Zij kunnen echter een kader bieden 
voor het voortdurend uitdenken en evalueren van specifieke locatie- en 
situatiegebonden oplossingen die noodzakelijk zijn om van de beperkte 
successen van duurzame ontwikkeling over te stappen naar een hereniging van 
natuur en cultuur.  
 
 
                                                 
1 B. Mollison, & D. Holmgren, Permaculture One, Corgi, 1978 en sindsdien gepubliceerd in 5 talen. 
2 H.T. Odum, Environment, Power & Society, John Wiley, 1971 was een boek dat heel wat belangrijke 
milieudenkers in de jaren 70 beïnvloedde en was het eerste werk in de referentielijst van Permaculture One. 
Het vele werk dat Odum gedurende de drie daaropvolgende decennia publiceerde, en het werk van zijn 
studenten en collega's, is mij blijven beïnvloeden. 
3 Voor de invloed van Howard Odums werk op permacultuur, zie artikel 11 (The Development of the 
Permaculture Concept) en artikel 25 (Energy and EMERGY: Revaluing Our World) in David Holmgren: 
Collected Writings & Presentations 1978:2006 (eBook). Voor een recente evaluatie en vergelijking van 
Odums Emergy-concept met andere duurzaamheidsinstrumenten, zie Ecosystem Properties and Principles 
of Living Systems As Foundation for Sustainable Agricultue: Critical reviews of environmental 
assessment tools, key findings and questions from a course process door Steven Doherty en Torbjörn 
Ruddberg (uitg), januari 2002. 
4 Richard Heinberg, The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies, New Society 
Publishers, 2003. 
5 Voor een verkenning van de evolutionaire beperkingen van tribalisme in de moderne wereld, zie artikel 29 
(Tribal Conflict: Proven Pattern, Dysfunctional Inheritance) in David Holmgren: Collected Writings & 
Presentations 1978:2006 (eBook). 
6 Voor een gangbare verwoording van de waarde van inheemse culturen en de waarde van een eco-spiritueel 
antwoord op de energieafdaling zie Last Hours of Ancient Sunlight: Waking up to personal and global 
transformation door Thom Hartmann, 1999, Harmony Books. 
7 Vooral bekend als bedenker van de idee van 'lateraal denken'. 
8 Norbert Wiener, Cybernetics: Control and Communication in the Animal and the Machine, 1948, is de 

basistekst. John Gall, General Systematics, Harper & Row, 1977, biedt een toegankelijke en bruikbare gids 
voor permacultuurontwerpers. 



 

het wezen van permacultuur, p. 27 van 27 

                                                                                                                                                         
9 Zie F.H.King, Farmers of Forty Centuries voor een beschrijving van Chinese landbouw bij de overgang naar 
de 20ste eeuw als een voorbeeld van een duurzame samenleving stoelend op het maximale gebruik van 
menselijke kracht. 
10 Dit is een herformulering van Lotka’s Maximum Power Principle. Howard Odum stelde voor om het Maximum 
Power Principle (of op zijn minst zijn EMERGY-versie ervan) te herkennen as de vierde energiewet. 
11 Het terugkeren van een deel van de output van een lus naar de input, op zo’n manier dat dat het resultaat en 
de werking ervan beïnvloedt. 
12 Zie J.Lovelock, Gaia: A New Look At Life, Oxford University Press, 1979. 
13 B.Mollison, Permaculture: A Designer’s Manual, Tagari, 1988. 
14 B.Mollison, Permaculture: A Designer’s Manual, Tagari, 1988. 
15 Charles Darwins klemtoon op competitieve en roofzuchtige relaties als drijfveer voor evolutie was gebaseerd 
op zeer degelijk observatiewerk in de wilde natuur, maar hij was ook beïnvloed door wat hij waarnam in de 
toenmalige samenleving. Het vroege industriële Engeland was een snel veranderende samenleving die nieuwe 
energiebronnen aanboorde. De sociaal-darwinisten gebruikten Darwins werk om het industriële kapitalisme en 
de vrije markt te verrechtvaardigen. Peter Kropotkin was één van de eerste ecologische critici van de sociaal-
darwinisten. Hij voerde uitgebreid bewijsmateriaal aan uit zowel de natuur als de geschiedenis van de mens. 
16 Zie E.F.Schumacher, Small is Beautiful: A study of economics as if people mattered, 1973. 
17 Polycultuur is het cultiveren van veel plant- en/of diersoorten en variëteiten in een geïntegreerd systeem. 


