
 
 

Ben je nog niet zo lang lid van de 
vereniging en vraag je je af waar je 
moet beginnen?  
 
Wat doe je met al die info die te pas en 
te onpas goed bedoeld op je af komt?  
 
In oktober, november en januari 
organiseert Folkert Brugman drie 
workshops voor beginnende tuinders. 
 
Het doel is om structuur te brengen in 
de grote brei van informatie die je op 
internet en van andere tuinders op je 
af ziet komen zodat je daarmee je 
wensen op je tuin kunt realiseren.  
 

 

 
 
De workshop zal je helpen een 
duidelijk referentiekader op te bouwen 
waarbinnen je tips en aanwijzingen een 
herkenbare plaats kunt geven zodat je 
zelf kunt bepalen of het zin heeft er 
iets mee te doen of niet, want dat 
heeft het niet altijd.  
 
Een aanwijzing die gebaseerd is op een 
ecologische methode hoeft nog niet 
perse in jouw permacultuur te passen 
en omgekeerd. Een tip uit een tuin die 
al jaren in balans is, heeft in een tuin 
van erbarmelijke staat nog lang niet 
altijd een zichtbaar effect. 
 
We zullen daarom enkele gangbare 
landbouwmethodes verkennen zodat 
je er één naar keuze kunt vertalen in 
een teeltplan waarmee je je eigen tuin 
kunt inrichten en opstarten.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Aan bod komen 

 Landbouwmethode uit de 
voorwetenschappelijke tijd 

 Huidige geïndustrialiseerde 
landbouwmethode op 
wetenschappelijke grond 

 Biologische landbouw 

 Biologisch-dynamische landbouw 

 Ecologische landbouw 

 Permacultuur 
 
Verder 

 Wat is wisselteelt? 

 Wat betekent wisselteelt voor de 
door jou gekozen 
landbouwmethode? 

 Het inrichten van je tuin  

 Opstellen van het teeltplan 

  
Hoe 

 Lezing 

 Door zelf te doen 

 Met elkaar in contact 
 
Resultaat 

 Teeltplan 2015 



 
 
Wanneer 
Oktober, november en januari 
Data en tijd volgen nog. 
 
Waar 
Wijkgebouw “t Simpke” in wijk De 
Leigraaf, Westervoort 
 
Kosten 
Gratis 
 
Voor wie 
Leden van volkstuinvereniging “De 
Kavel” 
 
Instapniveau 
Beginners 
 
Aanmelden 
Liefst vóór 20 september bij 
Folkert Brugman kavel 71 
f.brugman3@chello.nl  
026-312.11.12 
De Leigraaf 120 (briefje) 

 

 
 

Geef aan of je door de weeks in 
de avond bij elkaar wil komen, of 
liever overdag in het weekend. 
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