Een knollentuin in het Hagenpark
Het NMEpark kan ook midden in de stad zorgen voor producten die de mens kan consumeren.
De bedoeling is dat we op een natuurlijke, duurzame manier groenten en fruit gaan telen. Niet
voor heel Almelo natuurlijk, maar vooral om te laten zien dat het kan, en dan op een manier die
duurzaam is, en dus ook geschikt als educatieve tuin.
Daar zijn diverse principes voor te gebruiken. De belangrijkste:
•
Biologisch: zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen (SKAL keurmerk)
•
Biologisch Dynamisch: volgens de filosofie van Rudolf Steiner (antroposofie); met de
kosmische zaaikalender. Bodem moet minimaal 5 jaar lang schoon van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen) (Demeter keurmerk)
•
Macrobiotische teelt: volgens de zen-boedhistische filosofie dat in alles balans moet zijn tussen
yin en yang. Het gaat te ver om dat in Almelo breed toe te passen, omdat het ook ver afstaat
van onze cultuur. In de praktijk is het biologische teelt, bedoelt voor veganisten, waarbij de
variabele teelt van plantaardig voedsel elk dierlijk eiwit voor consumptie overbodig moet
maken.
•
Polydome systeem: moderne manier van voedsel produceren in een gesloten ecosysteem;
heeft zichzelf bewezen in een kascultuur. Het is een door wetenschappers ontwikkeld en
inmiddels beproefd systeem voor landen waar het ecosysteem niet toereikend is om uit de
volle grond voedsel te produceren (woestijnen, hooggebergten, enz.).
•
Transition Town: vanuit sociale overwegingen in de stad de open plekken en geschikte daken
inzetten voor voedselproductie. Ook ter bewustwording van de stadsmens om te ontdekken
waar ons voedsel vandaan komt. Ook dierenhouderij hoort hier bij. Meestal volgens het
permacultuur principe, omdat hier iedereen aan mee kan doen, en er daarom geen kunsmest
en bestrijdingsmiddelen gebruikt mogen worden. Onze groentetuin zou daar wel een onderdeel
van kunnen vormen in de toekomst. Wellicht zelfs als inspiratiebron, samen met de
begrazingsprojecten, die her en der in de stad nu al te vinden zijn op de wat langer
braakliggende terreinen.
•
Permacultuur (zie hieronder nader toegelicht)
Iedereen moet zich kunnen vinden in de gekozen manier van voedsel produceren. Daarom willen
we niet vastzitten aan een bepaalde filosofie, want voedsel produceren is geen religie. Ik zou de
groentetuin niet de naam ‘macro-biologische groentetuin’ of ‘permacultuur tuin’ willen meegeven.
Dan zit je vast aan een dwingend concept, dat lang niet altijd wetenschappelijk is bewezen, en
vaak te moeilijk is om helemaal consequent door te voeren. We moeten kijken wat praktisch
haalbaar is. Als we uitgaan van beschikbare vrijwilligers uit de zes natuurhus verenigingen,
aangevuld met misschien betrokken omwonenden en mogelijke kennisuitwisseling met andere
stadsgroentetuinen - zoals die van de voedselbank - dan moeten we het met dat potentieel zien te
redden. Ik denk dat daar overigens voldoende kennis te vinden is.
Knollentuin
De eerste permanente bewoners in Nederland, die hun jagersbestaan deels opgaven en op vaste
plekken gingen wonen, begonnen eerst met het telen van eetbare knollen en bladplanten uit de
omgeving. De naam ‘knollentuin’ voor onze groentetuin staat daarom voor een oorspronkelijke,
eerlijke teelt van groenten en fruit uit de Nederlandse natuur; herkenbaar voor iedereen. Door een
overzichtelijk teeltplan, zowel ruimtelijk als qua groente en fruitkeuze, kun je zonder spuitmiddelen
en kunstmest voedsel kweken. En dat sluit dan weer goed aan op de slowfood formule, die we
samen met het mogelijk toekomstige natuurhus-restaurant proberen te realiseren. (zie
www.slowfood.nl)

Als we gaan werken met seizoens- en streekgroenten en fruit, dat het hele jaar door oogstbare
producten oplevert, dan volgen we min of meer het principe van de permacultuurtuin.

Het hele jaar door is de grond bedekt met eetbare groenten en fruitplanten, en waar kale grond is,
ligt altijd een gemulchde (fijn gemalen) of verteerde laag met plantenresten, waardoor je de
natuurlijke bodem nabootst, en waar het afbraakmechanisme zorgt dat de mineralencyclus
gesloten blijft.
Bij permacultuur heeft ieder mens toegang tot vers, gezond voedsel wat met respect voor de mens
en de aarde is gegroeid. Eigenlijk is een permacultuurtuin een vorm van voedsel produceren in een
aangelegd/nagebootst ecosysteem.
Permacultuur gaat uit van drie ethische uitgangspunten:
1. Zorg voor de aarde!: Alle ecosystemen moeten zich kunnen ontwikkelen.
2. Zorg voor de mensen!: Mensen moeten toegang hebben tot hetgeen nodig is voor hun
voortbestaan.
3. Deel de overvloed! Het in balans brengen van in- en output in een systeem (sociaal argument)
Het doel van permacultuur is samenwerking tussen de mens en haar omliggende natuur gericht op
een harmonisch voortbestaan van beide. Zo zal de knollentuin niet alleen een productietuin zijn,
maar ook een sociale ontmoetingsplek en een plek waar kennisuitwisseling plaatsvindt en waar
inspiratie opgedaan kan worden. Meer info www.permacultuurnederland.org
De belangrijkste praktische principes van permacultuur:
•
Het belang van zon, water & wind in je ontwerp. Een a-biotisch microklimaat aanleggen, waar
‘als vanzelf’ groenten te kweken zijn.
•
7 verschillende plantlagen voor een optimaal gebruik van de zon & de bodem
•
Het belang en het stimuleren van diversiteit in het systeem door middel van de 3 functie regel.
In permacultuur is het belangrijk dat elk organisme meerdere functies heeft en dat elke functie
door meerdere organismen wordt ondersteund. Om dit te bereiken probeer je elk organisme
wat in het systeem gezet wordt minimaal 3 functies te geven. Om dit te bereiken kun je leren
goed naar een organisme te kijken. Je stelt jezelf de volgende vragen:
1) Wat is het voor organisme, in welk van de zeven plantlagen zit het, hoe ziet het eruit?

2) Wat doet het, wat heeft het voor eigenschappen?
3) Wat kun je van dit organisme nuttig gebruiken?
Permacultuur in het Hagenpark (toekomstig Natuur- en MilieuEducatief doepark):
De filosofie van ‘samen voedsel verbouwen op een verantwoorde manier’ in Almelo kunnen we
uitdragen middels: excursies naar lopende projecten (zie transitiontown Deventer), workshops,
doedagen, cursussen, studieweekenden, enz..
Aanleg van de appelgaard: Dit buiten de nog aan te brengen groene omheining van de
groentetuin: appelbomen in hoogstamboomgaard, met onderling bestuivende appelrassen, die
passen op de aanwezige bodem, aangevuld met diverse soorten bessenstruiken (eetbaar)
Aanleg groentetuin: 5 lagen binnen een
meidoornhaagomheining (met gaas in de grond
om konijnen te weren): via een nog op te stellen
ecologisch teeltplan op een oppervlakte van
ongeveer 400 m2. Het betreft een mix van
eetbare vruchten, bladgroenten, wortelgroenten,
enz., die allemaal een eigen ‘claim’ op de
beschikbare bodemvoeding leggen. Door een
goede wisselteelt overvraag je de bodem niet,
krijg je geen overlast van ziekten/plagen, en is
volledige biologische teelt goed mogelijk.
Oproep:
Voor iedereen die mee wil denken aan, en straks
werken in een knollentuin zoals hierboven wordt voorgestaan, in de ruimte die in het park
beschikbaar is, kan zich aanmelden bij info@natuurhusalmelo.nl

