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Tekst en foto s̓: Paul Janssen

Afgelopen herfst maakte Paul Janssen 
een indrukwekkende reis naar Malawi. Hij 
bezocht er ondermeer het Eco-camp en de 
Permacultuurtuin van Auke Swennen. Hoewel 
Malawi ver weg is zijn er tal van elementen 
die interessant zijn voor lezers van Oase. 
Maar bovenal is het ook een positief bericht 
uit Afrika.

“Willen jullie koffie?” vraagt Auke. 

We antwoorden gretig ja wanneer 

we zien dat hij een Italiaans espres-

sokannetje tevoorschijn haalt. We 

zitten bij te komen van een lange 

tocht door de bergen van Malawi. 

Eerst hebben we gezworven over 

de hoge steppe-graslanden van het 

Nyika plateau (Nyika betekent tege-

lijk gras en wildernis). Nyika is be-

roemd vanwege de meer dan hon-

derd soorten orchideeën die hier in 

de regentijd voorkomen, waaronder 

enkele tientallen endemen. In de 

droge tijd speelt vuur hier echter 

een allesoverheersende rol. De park-

beheerders branden gecontroleerd 

stukken af om te voorkomen dat 

oerwoudresten door spontane bran-

den vernietigd worden. 

Vanaf deze eindeloze hoogvlakte 

daalden we af naar het Malawi-

meer. Eerst komen we door res-

tanten van altijdgroene nevelbos-

jes, dan door drogere bossen, met 

toenemende invloed van de mens. 

Vooral de effecten van geiten en 

runderen zijn duidelijk te zien, open 

bos, kale grond, brede paden en 

erosie: overbegrazing! Dan komen 

we in een zone waar mensen wonen. 

Hier zijn bijna alle hellingen, ook de 

steilere, kaalgeslagen. Ontbossing 

is een van de grote problemen waar 

dit arme land mee te maken heeft. 

Slechts een klein gedeelte van de 

kaalslag wordt als akker gebruikt, 

terwijl andere delen braak liggen. 

Er wordt veel cassave (maniok) ver-

bouwd. Dit gewas is typisch voor 

het plaatselijk gebruikte chiteneme-

landbouwsysteem. Hierbij wordt 

een bos omgehakt en in brand ge-

stoken. Vervolgens kan men een of 

tweemaal oogsten, waarna de bo-

dem tot 25 jaar braak moet liggen 

om weer voldoende vruchtbaarheid 

op te bouwen. Vaak wordt er niet 

lang genoeg gewacht (vanwege de 

bevolkingsgroei), waardoor de bo-

dem extreem beschadigd raakt en 

helemaal niets meer oplevert. Bij de 

wat vriendelijker hakvruchtcultuur, 

hanteert men het principe van de 

vruchtwisseling en kan dan tot zes 

jaar achtereen oogsten waarna een 

zesjarige braakperiode moet volgen.

Lukwe 
permaculture educational farm, 
een oase in Malawi
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De tuin
Trots serveert Auke de koffie en 

vertelt erbij dat het een compleet 

eigen product is. Hij kweekt zelf de 

koffie en doet ook de verwerking. 

Eerlijk gezegd heb ik zelden zulke 

lekkere koffie gedronken. Nieuws-

gierig geworden ga ik naar zijn tuin. 

Het contrast met het landschap 

waar we doorheen liepen kan niet 

groter zijn. Hier geen braakliggende 

grond, geen allesoverheersend geel 

van dorre stengels en zwart van 

verbrande begroeiing, maar alle 

mogelijke kleuren groen. Water is 

overal aanwezig: een bron waar al 

het drinkwater voor het eco-camp 

vandaan komt, diverse kleinere 

bronnetjes, ik zie waterstroompjes 

door sappig gras stromen, een paar 

vijvers, waarvan één met eiland en 

uithoeken voor eenden en een an-

dere met prachtig bloeiende blauwe 

waterlelies (Nymphaea caerulea). 

Er groeit veel ananas en ook de kof-

fiestruiken springen in het oog. Er 

blijken vier verschillende soorten 

bananen te groeien, elk met een an-

der doel. Ik eet een banaan zoals ik 

die nog nooit gegeten heb. Door de 

hele tuin valt de menging van hout-

achtige gewassen en kruiden sterk 

op. In de savannes van Afrika ko-

men veel stikstofbindende bomen 

voor (bijvoorbeeld acacia’s). Zo te 

zien wordt hier van dit stikstofbin-

dende vermogen dankbaar gebruik 

gemaakt. Verschillende grotere bo-

men zijn met enorme passievrucht-

struiken begroeid, terwijl er hier en 

daar ook dode bomen rechtop be-

houden zijn. 

Rondom de werkschuur zijn een 

paar relatief kleine composthopen 

en overal kleine moestuintjes. Ik 

zie sla in allerlei soorten, boon-

tjes, worteltjes, koolsoorten, prei, 

met daartussen allerlei bloeiende 

planten. Hier vallen ook allerlei 

wilde vlinderbloemigen op en zelfs 

dichtbegroeide randen met zo te 

zien wilde margriet! Verschillende 

soorten Afrikaantjes bloeien hier en 

ook grote struiken vol met minus-

cule pepertjes. Van Caine, de erva-

ren tuinman die van jongs af aan 

bij het project betrokken is, hoor 

ik dat hij van deze pepers samen 

met knoflook een aftreksel maakt 

waarmee hij de groenten vrijhoudt 

van insecten. Behalve de eenden 

zijn er konijnen en leeft er een kop-

pel parelhoenders. Caine vertelt dat 

hij de parelhoenders regelmatig los 

in de tuin laat lopen, het zijn prima 

slakkeneters en ze zijn voorzichtiger 

dan kippen. 

Permacultuur als voorbeeld 
Onder de indruk loop ik terug naar 

het Eco-camp. Auke is druk be-

zig. Pas later op de avond vindt hij 

eindelijk de rust om over zijn grote 

passie, de tuin, verder te praten. Hij 

Auke Swennen plukt koffiebonen in de permacul-

tuur-tuin

Een deel van de vijvers wordt bemest door eenden, waarna er rijst geteeld wordt. In 

andere vijvers bloeien blauwe waterlelies, in de droge tijd een belangrijke stuifmeel-

leverancier.
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groeide op in de Congo en bezocht 

als kind Malawi al, samen met zijn 

ouders. Een moestuin heeft hij al 

zolang hij zich kan herinneren. Na 

zijn studie toerisme in België volgde 

hij een cursus Permacultuur in En-

geland en in Zimbabwe/Botswana. 

Door eigen experimenten en waar-

neming probeert hij de voor hem 

vruchtbare principes toe te passen. 

Dit vat hij samen met de kreet “ge-

ven en nemen”. 

Swales
Toen hij 15 jaar geleden deze plek 

voor het eerst zag was het een kaal-

geslagen helling van 2,5 hectare 

met veel erosie, een groepje mango-

bomen rond een hutje en een heel 

kleine bron. 

Zijn eerste stap was het bos te ont-

zien, zodat er nu weer een pionier-

bos van ongeveer 5 meter hoog 

groeit met hier en daar wat oudere 

boomstobben, waar het verleden als 

hakhout nog aan te herkennen is. 

Hier is hij volgens permacultuur-

principes “swales” gaan maken. Een 

swale is een kleine greppel die de 

contouren van de helling volgt (ho-

rizontaal). De grond die vrijkomt 

bij het graven wordt gebruikt om 

een berm aan te leggen op het lagere 

deel van de helling. 

Zo’n swale is niet bedoeld als drain 

om water af te voeren, maar om het 

water de kans te geven lager op de 

helling infiltreren, wateropslag dus. 

Natuurlijk helpt een swale ook om 

erosie tegen te gaan omdat het op-

pervlakkig afstromende water ge-

stopt wordt. 

Het werkt als volgt: regen valt op 

het terrein en in plaats van snel de 

hellingen af te lopen verzamelt het 

zich in de swale. Daar zakt het traag 

in de grond en vormt een waterlens 

net beneden de swale. Hier vormt 

dat water een relatief ondiepe wa-

tervoorraad voor een verbazend 

Permacultuur
Veel van de aanplant volgt het permacultuur-
principe van de Guild. Men laat zich hierbij 
inspireren door plantengemeenschappen in 
natuurlijke bossen waar de planten in een 
grote soortenrijkdom en een gevarieerde 
structuur groeien en ook doodgaan. 
Men onderscheidt 7 functies die binnen zoʼn 
permacultuur volgens Guild idealiter verte-
genwoordigd zijn: 

1  Voedsel voor de mens.
2  Voedsel voor de bodem.
3  Klimmers. 
4  Supporters: planten die als klimrek voor 

de klimmers kunnen fungeren.
5  Miners of diggers: vooral bomen en strui-

ken met diepe wortels die de grond ope-
nen en mineralen uit de diepte omhoog 
brengen. Ze doen hun werk hierbij veel 
efficiënter dan de mens door bodembe-
werking zou kunnen doen. 

6  Groundcovers: bodembedekkers die de 
bodem beschermen, voorzien in schaduw, 
vocht vasthouden en onkruiden onder-
drukken. 

7  Protectors: bescherming voor anderen in 
het systeem. Denk bijvoorbeeld aan het 
produceren van insectenwerende stoffen 
of een levende heg die grazende beesten 
tegen kan houden.

Links: Pollen vetivergras (Vetiveria zizanoides) wor-

den als extra versteviging van de dammetjes rond 

de swales gebruikt. Rechts: Tuinman Caine aan het 

watergeven.
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lange periode. Een ideale plaats om 

jaarrond allerlei gewassen te telen 

ontstaat!

De watervoorraad neemt nog steeds 

toe getuige het ontstaan van nieuwe 

bronnetjes. Auke moet nu zelfs in 

de gaten gaan houden dat de bodem 

niet te veel verzadigd wordt waar-

door er verzakkingen plaats kunnen 

vinden. In de opzet van dit systeem 

zit veel werk. Door voortdurend te 

observeren en experimenteren leer-

de Auke van zijn fouten. 

Voor de moestuin is extra water 

nodig. Dit wordt met een gieter ge-

geven. Ik heb Caine ermee bezig 

gezien. Hij geeft niet rechtstreeks 

water op de bedden waar de planten 

groeien maar giet op verdiepte on-

derhoudspaadjes tussen de bedden 

in. Zo’n kuilvormig paadje wordt 

als het ware onder water gezet. Dit 

water infiltreert snel in de losse 

grond van de bedden, zonder dat 

door oppervlakkige beregening de 

verdamping snel toeneemt. Ook 

verslemping wordt op deze manier 

voorkomen.

Wat hier in de tuin opvalt is de 

overal aanwezige invloed van het 

bos: uitlopende stobben, dode 

rechtopstaande bomen, al of niet 

beklommen door passievruchten, 

levende bomen met een relatief ijle 

kroon die de ergste zon filtreren. 

Het lijkt erop dat het systeem de 

kans krijgt om begeleid verder te 

evolueren. Auke vertelt over het 

bladverlies van bepaalde stikstof-

bindende struiken, mooi afgestemd 

op de gewassen die hij kweekt: die 

struiken zijn net kaal wanneer de 

productieve soorten zon nodig 

hebben. Dit principe beginnen de 

boeren in de omgeving over te ne-

men! Door de losse, schijnbaar on-

geplande vorm van de paden zijn 

er veel hoeken ontstaan met gaan-

deweg bijzondere omstandigheden, 

geschikt voor bijzondere gewassen. 

“Uiteindelijk hebben we de wereld 

niet meer nodig!” roept Auke la-

chend.

De tuin als voorbeeld 
Zo’n tuin als dit moet wel een voor-

beeld voor de omgeving zijn en ik 

vraag Auke hiernaar. Hij vertelt 

over de koffie. Met zijn eigen teelt is 

hij 8 jaar geleden gestart. Hij wilde 

graag gebruik maken van de oude 

plaatselijke rassen. Het kostte toen 

veel moeite om deze te bemach-

tigen want de boeren stapten net 

V.l.n.r. Een dode boomstam biedt steun aan een pas-

siflora. Tropische ananas en europese prei groeien 

broederlijk naast elkaar.

Bananenbomen
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massaal over naar een paar inter-

nationaal veel gebruikte soorten. 

Toen de boeren ook nog hoorden 

dat hij ze zonder kunstmest wilde 

gaan verbouwen verklaarden ze 

hem helemaal voor gek. Inmid-

dels komen ze regelmatig kijken en 

pikken ideeën op. Via de regering 

van Malawi hebben Auke en zijn 

vrouw kortgeleden geadviseerd bij 

het opzetten van een koffiekwekerij 

volgens permacultuur-principes. 

Het gaat om een bedrijf met 80.000 

koffieplanten, samen met beesten 

en diverse landbouwgewassen. Ook 

begeleiden ze bij een aantal scholen 

in de buurt permacultuurtuinen. 

Hier leren hele schoolgemeenschap-

pen wat hun omgeving kan opbren-

gen. Auke is blij met de aandacht 

van de regering. Mensen nemen van 

de overheid eerder iets aan dan van 

hem. Graag wil hij op zijn beschei-

den wijze vanuit zijn eigen ervarin-

gen mensen assisteren die willen 

leren. 

Later, thuisgekomen, blijkt dat permacul-

tuur in Malawi ‘booming business’ is: zie 

www.neverendingfood.org voor verdere 

informatie en mooi beeldmateriaal.

Kort na deze bijzondere reis werd Paul Jans-

sen ernstig ziek en overleed op 7 januari 

2011. Een in memoriam staat elders in dit 

blad.

Experimenteren gewenst!

Wat kunnen we leren van dit Afrikaanse 
permacultuurproject?

Paul Janssen heeft in Malawi rondgelopen 
met de Maastrichtse schooltuinen in zijn 
achterhoofd. Hoe kun je de Afrikaanse erva-
ringen met permacultuur vertalen naar de 
Nederlandse school(werk)tuinen?

Twee aspecten vielen hem vooral op: hoe 
omgegaan wordt met water en met houtige 
gewassen. 
• Water geven wil in schooltuinen nog wel 

eens een probleem zijn (te veel, te wei-
nig). Door het graven van greppeltjes (of 
door smalle paadjes soms onder water te 
zetten) vloeit het water van de zijkanten 
de bedden binnen, vergelijkbaar met de 
ʻswalesʼ in dit permacultuurproject in 
Malawi. 

• In deze Afrikaanse permacultuurtuin 

viel op dat bomen en struiken gecom-
bineerd waren met kruidachtigen. Het 
idee daarachter is dat bomen en strui-
ken een andere bodemlaag aanboren. 
Nadeel is natuurlijk de schaduw van de 
houtachtigen. Door heel open te snoeien 
kan er toch voldoende licht vallen op de 
planten; planten die aantrekkelijk zijn 
voor de schooltuin, maar snel door drei-
gen te schieten, zoals spinazie, kunnen 
profiteren van enige schaduw. Ook voor 
bieslook, kraailook en daslook is enige 
schaduw gewenst. Bomen die toch ver-
wijderd moeten worden kunnen als stam 
blijven staan en als klimsteun dienen 
voor (eetbare) klimmers.

We zijn benieuwd welke school het aandurft 
hier eens mee te experimenteren. Houd ons 
op de hoogte! info@stichtingoase.nl. Nadere 
informatie over het permacultuurproject in 
Malawi: Auke Swennen, earthcare@africa-
online.net

Linksboven: Dankzij zorgvuldig omgaan met water, 

bodem en begroeiing kon het Lukwe eco-camp in 15 

jaar uitgroeien tot een lustoord. 

Rechtsboven: De veranda van het eco-camp. Toeristen 

kunnen hier terecht voor overnachtingen en maaltij-

den.


