
Permacultuur 

“Er is genoeg voor de behoeften van iedereen,  
maar weinig voor de  begeerten van enkelen.” 
    Gandhi 







“Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs” 
Seneca 



“Casa Careel” 



Door de uitgangspunten van  

People, Planet, Prosperity, 
wil Casa Careel een steentje bijdragen aan 
een samenleving waarin het economisch 
systeem geheel wordt herzien en wordt 
ingericht volgens de oorspronkelijke 
betekenis van het woord economie. 

















 
 

Definitie: 
 

Permacultuur is een ecologisch 
systeem dat ontworpen is om in alle 

aspecten een menselijke gemeenschap 
in een natuurlijke omgeving te 

ondersteunen. 
 
 
 
 







Bonensoep van eigen productie 



PERMACULTUUR 
 

het woord ontstond van het samenvatten 
van de termen "permanente landbouw" of 

"permanente cultuur". 
 

Permacultuur… zelfs als is het een nieuw 
woord, eigenlijk is het een herontdekking 

van een oud principe. 
 









In vele dorpen van Transsylvania word 
land gecultiveerd met één of enkele 

planten, maar op kleine oppervlakten 
roterende gewassen (wisselteelt). 



















Permacultuur “Casa Careel” 

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten. 
Leonardo da Vinci 





Bodemleven 

• Gezond bodemleven: 
• Met een gezond bodemleven hoeft men: 

• minder vaak te bemesten 

• Minder/geen gewasbeschermingsmiddelen nodig 

 

• Dus, 
• krijgt men sterkere planten 

• Beter een gewas en meer opbrengst 

 
• Een Vruchtbare Bodem 







Macro-organisme 
Wormen/insecten/aaltjes/slakken 

Graven gangen 
Breken organisch stof af 

Micro-organisme 
Schimmels: 

Breken ‘moeilijke’ organische stof 
af. 

Bacteriën: 
Breken ‘makkelijk’ organische 
stof af. 

Protozoa: 
Zorgen dat voedingstoffen sneller 
beschikbaar zijn 































Voedselbossen en bostuinen 

 
In voedselbossen wordt landbouw met natuur 

gecombineerd voor een duurzame voedselproductie.  

Het is een bio divers systeem dat ook nog eens voor 

voedselproductie zorgt. 

 

Een voedselbos is een door mensen gecreëerde 

plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een 

extreem hoog aantal eetbare soorten.  

 

De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van 

biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is 

volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig. 

 























ECO EN AGRO TOERISME 



















PAUSE 
 

Onze contact gegevens voor Nederland: 

CAREEL art & green 

Korhoenlaan 1-153 

3847 LL Harderwijk 

NEDERLAND 

  
KvK 59881798 

E: careel10@gmail.com 

T: +31 (0) 630512166 

T: +31 (0) 630339114 

W: www.careel.eu 

W: www.cramacunoroc.nl 



Bezigheden en traditie 



























Verticaal tuinieren 



Verticaal tuinieren is voor iedereen mogelijk. Vertiplant is een    
ingenieus systeem waar je kunt je gewenste planten optimaal  

laten ontwikkelen tot een groen of en kleurrijk bloeiend tafereel. 









Dorps markt 



Met allen helpen na de storm 



Duurzaam tuinieren samen met de studenten 



   Cursussen ART & GREEN  
bij Casa Careel in Transsylvanië 









Biomassa en Compostering 

 
Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en      
afvalstoffen, gebruikt voor energieopwekking. 
 
Het gaat vaak om resten van planten of bomen, waarmee 
energie wordt opgewekt. 
 
Daarnaast, gaat nog over plantaardig en dierlijk 
restmateriaal van de bosbouw en van industrieel en 
huishoudelijk afval. 





Wat is compostering? 
 



Het zeven van de compost 

• Bijna gereed voor gebruik 

• Waar gebruik je het 

• Grove delen uitzeven ja/nee 

• Over korrel hergebruiken 

– Ent-materiaal  

– Eigen bacteriën volk 

100 







Recycling 

Grondstoffen terugwinnen uit oude producten. 

 
Het hergebruiken of het weer opnemen in het productie 
proces van afgewerkte grondstoffen of afval. 







Bestuiving van fruitbomen en flora 







  Geen bestuiving geen vruchten… 



…en geen honing 



    Het woord ‘economie’ stamt af van de Griekse 
woorden ‘oikos’ en ‘nomos’. ‘Oikos’ betekent huis en 
‘nomos’ regels.  
      
 Huis in de zin van onze leefomgeving, ons eigen 
huis, ons dorp, ons land, onze wereld. Want 
uiteindelijk is de wereld ons thuis. 
  
     Regel in de zin van zorg voor de mens, dieren, 
natuur en eerlijk verdelen. 
 
Economie betekent dus eigenlijk ‘management van de 
wereld’.  

 





  

 We kunnen economie niet los zien van 
ecologie 

 Ecologie betekent ‘kennis van ons thuis’, 
kennis en begrijpen van de wereld, van de 
relatie tussen mensen onderling en de natuur.  

 Als we economie en ecologie als een geheel 
bezien, kunnen we op de juiste manier de 
wereld ‘managen’.  

 

 

 





Lente 













Zomer 







Herfst 





Winter  









CONCLUSIE 
 

Tot de "landbouwrevolutie" hadden 
mensen een traditionele kennis van 

natuurwetten en hielden ze rekening met 
die wetten. 

Wat zal uw keuze zijn??? 
 



CAREEL art & green 

Korhoenlaan 1-153 

3847 LL Harderwijk 

NEDERLAND 

  
KvK 59881798 

E: careel10@gmail.com 

T: +31 (0) 630512166 

T: +31 (0) 630339114 

W: www.careel.eu 

W: www.cramacunoroc.nl 

Hartelijk bedankt voor uw aandacht! 
 
Voor meer informatie en/of persoonlijk advies, neem gerust contact met ons op.  
* in Nederland (tot eind april 2018) of  
* in Roemenië (vanaf eind april tot begin september 2018) 


