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JOURE - Het is donderdagochtend en ik heb afgesproken met Janet Pasveer en Tine Sietsma van de Permatuin “Roeach” in Joure. Ik ontmoet ze in “hun tuin” 

welke verstopt ligt achter in het Nutstuincomplex aan de Uilke Boonstralaan in Joure. Onder het genot van een heerlijke kop kruidenthee uit de tuin, vertellen 

zij het verhaal achter “Roeach”.

Permatuinieren

Het begon allemaal in 2013. Tine ont-

moette Janet op een symposium. Waar 

Janet enthousiast vertelde over haar 

plannen om een permatuin te gaan 

ontwikkelen. Dat wekte bij Tine, die zelf 

ook een enorme tuinliefhebster is, de 

nodige belangstelling op. Ze spraken af 

in de tuin van Janet en sindsdien wer-

ken ze nauw samen aan hun droom. 

Hun doel is om de tuin steeds verder 

op een natuurlijke manier te ontwik-

kelen, die ecologisch duurzaam en 

economisch stabiel is. Dat houdt in 

dat de tuin dusdanig ingericht wordt 

voor de menselijke leefomgeving op 

een manier zodat de tuin kan voorzien 

in voedsel, verbetering van de water-

huishouding, productie van brandstof 

of bouwmateriaal en het herstellen van 

de door de mens beschadigde land-

schappen. Permatuinieren bestaat 

uit drie basisprincipes. “Zorg voor de 

aarde, zorg voor de mens en deel in 

weelde”. De naam van het bedrijf  “Roe-

ach” sluit hier dan ook prachtig op aan. 

Want Roeach betekent: “Een onzicht-

bare kracht, die iets teweeg brengt”. 

De drie basisprincipes hebben inmid-

dels een grote invloed op hun leven. 

Hoe en wat  je dingen doet en op wat 

voor manier je leeft. Het is voor hun 

beiden een manier van leven gewor-

den. Keuzes maken in alles. Wat is de 

moeite waard om te planten in onze 

omgeving. Hoe is de bloem, hoe is de 

vrucht en wat is de opbrengst. Dit is 

natuurlijk wel afhankelijk van een aan-

tal factoren zoals de grondsoort en het 

klimaat. Wat doet de natuur in een be-

paalde omgeving in combinatie met 

de grond en andere omstandigheden. 

Daar draait het in de permatuin alle-

maal om. 

De laatste tijd komt er steeds meer 

belangstelling voor tuinadvies en tui-

nontwerp. De tuin wordt vaak bezocht 

om te zien hoe een permatuin groeit 

en bloeit. Mensen kunnen zich hier 

oriënteren en ideeën opdoen. Bij het 

ontwerp wordt onder andere rekening 

gehouden met het vasthouden van wa-

ter en het creëren van schaduwplekken 

in de tuin. Dit allemaal met het oog op 

de toekomstige klimaatveranderingen. 

Zo levert een permatuin een prima bij-

drage aan de biodiversiteit. Bovendien 

leidt het tot meer insectenleven in de 

tuin. Tijdens mijn aanwezigheid zag ik 

dan ook verschillende vlinders, libellen 

en bijen rondvliegen.

Het onderhoud van de tuin doen ze sa-

men met een aantal vrijwilligers. Door 

de hulp van vrijwilligers kunnen ze tijd 

vrijmaken om mensen te ontvangen 

die meer willen weten over permatui-

nieren of die om advies vragen of een 

ontwerp willen laten maken. Voor de 

workshops over wecken, inmaken en 

fermenteren van groenten en fruit is 

veel belangstelling. De deelnemers 

komen uit heel Nederland. Sommigen 

overnachten zelfs in een Bed & Break-

fast in de buurt. 

Het ontstaan van “Roeach”

Janet is in het verleden met een aantal 

Jousters actief geweest bij Transition 

Town in Joure. Een beweging welke 

zich richtte op duurzaamheid. Deze 

beweging bestaat nog steeds maar 

heeft geen afdeling meer in Joure. Hier 

kwam ze in aanraking met het perma-

tuinieren. Er werd daar een cursus per-

macultuur aangeboden. Dit was een 

intensieve fulltime cursus van veertien 

dagen. Ze heeft deze gevolgd en vond 

het helemaal geweldig! Ze was al een 

aantal jaren aan het tuinieren op de 

volkstuin waar ze 100 m2 grond ge-

bruikte. Haar baan had ze opgezegd 

om wat anders te gaan doen. Omdat 

permatuinieren anders is dan gewoon 

tuinieren, vroeg de beheerder van de 

volkstuin of ze op een ander deel in de 

tuin wilde gaan tuinieren. Achterin op 

het complex was nog een groot stuk 

grond van 850 m2 vrij. Niemand had 

hiervoor interesse. Dit vanwege de 

kwaliteit van de bodem. Dit leek haar 

wel wat. Hier had ze dan ook ruimte 

om mensen te ontvangen en cursussen 

te geven. Ze ging alleen akkoord als ze 

hier haar eigen ontworpen tuin mocht 

realiseren en cursussen mocht geven. 

In 2013 was het dan zo ver en begon 

ze, met hulp van Linda en Aline van ho-

veniersbedrijf  “De Wyldhof” uit Joure, 

de permatuin aan te leggen. Het was 

een hele klus om alles klaar te krijgen. 

Tine was er inmiddels ook bij gekomen 

nadat ze een tijdje samen hadden proef 

gedraaid. En inmiddels had zij ook de 

cursus permatuinieren gevolgd. Het tui-

nieren heeft altijd bij hen in het bloed 

gezeten. Ze hebben beide hun baan op-

gezegd om uiteindelijk van hun hobby 

hun beroep te kunnen maken. In 2013 

werd “Roeach” dan ook bij de Kamer 

van Koophandel ingeschreven.

Zadenbibliotheek

Naast de tuinopbrengst van groenten 

en fruit, leverde de tuin ook zaden op. 

Hier werd in eerste instantie niets mee-

gedaan. In 2015 kwamen ze op het idee 

om “De Zadenbibliotheek” op te rich-

ten. Het bleek een succes en in 2017 is 

het een Stichting geworden. Inmiddels 

hebben ze 18 locaties in Friesland. Ie-

dereen kan bij hen schone droge za-

den inleveren met vermelding van de 

plantennaam en het oogstjaar. Samen 

met vrijwilligers worden de zaden ver-

werkt en onder de zadenbibliotheken 

verspreid. Iedereen kan gebruik van 

“De Zadenbibliotheek” maken. “Zo is 

tuinieren  heel laagdrempelig en draagt 

het weer bij aan de biodiversiteit”, aldus  

Janet en Tine.

De zadenbibliotheek wordt mede be-

kostigd door het geven van zaailessen. 

Janet en Tine geven deze lessen op ba-

sisscholen om de kinderen al vroeg 

kennis te laten maken met tuinieren. 

Zo leren ze dat ze uit de tuin kunnen 

eten. “De kinderen vinden het fantas-

tisch”. Vaak zitten er kinderen bij die in 

de klas wat stilletjes zijn maar tijdens 

de zaailessen helemaal opbloeien! Het 

zou fantastisch zijn als dit meer gesti-

muleerd zou worden.

Toekomstplannen

Beiden zouden het héél mooi vinden 

als er “meer eetbaar groen” komt in 

de openbare ruimte en bij bedrijven. 

Dit kan door bijvoorbeeld bomen en 

struiken met vruchten langs wan-

delpaden of bij scholen te planten. 

Bij bedrijven met tuin, zou je  één of 

twee fruitbomen kunnen planten. Het 

personeel kan dan in de pauze onder 

de appelboom genieten van hun rust-

moment. Mensen moeten weer leren 

beseffen dat er veel meer uit de na-

tuur kan worden gegeten dan dat men 

denkt. En op die manier breng je het 

wel wat dichter bij de mensen. Men is 

vergeten wat allemaal eetbaar is uit 

de natuur.

De permatuin van Janet en Tine is 

tevens een deeltuin. Dit geeft je de 

mogelijkheid om in de tuin te gaan 

zitten of iets te doen. Bijvoorbeeld 

picknicken of een boek lezen. Wil je 

hiervan gebruikmaken dan kun je on-

line reserveren op www.deeltuinen.

nl. Verschillende tuinen in Nederland 

nemen hieraan deel. Je kunt dan een 

bepaalde tijd reserveren in de tuin. 

Maar het is natuurlijk altijd mogelijk 

de tuin vrij te bezoeken. Wees welkom 

bij Tine en Janet!

Kijk voor meer informatie op:

www.roeach.com
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Janet Pasveer en Tine Sietsma creëren 
een “eetbare tuin” in Joure


