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Duurzame zorg in een 
duurzame wereld

Op de Hagert wordt op verschillende manieren gewerkt 
aan het duurzamer maken van de zorg. 
Duurzame zorg moet plaats vinden in een duurzame 
wereld, vinden wij. 
Daarom werken we op allerlei manieren aan een 
duurzamere wereld:

v Kleinschalig wonen en ontschotting
v Lokale inbedding 
v Ruimte voor participatie
v Duurzame energie (zonne-energie en biomassa)
v Duurzame afvalverwerking (12 afvalstromen)
v Duurzaam natuurbeheer (permacultuur en 

voedselbos)

In deze folder informeren we u vooral over hoe we werken aan het 
duurzamer maken van het terrein. 
Wilt u meer weten over de andere aspecten van duurzame zorg, 
duurzaam organiseren, duurzame energie en duurzaam 
afvalbeheer? Kijk dan op de website van de Hagert
(www.dehagert.nl/opdehagert/duurzame zorg)

http://www.dehagert.nl/op


Duurzamer terrein, 
wat moet ik me daar 
bij voorstellen?

Zoiets!



Op weg naar duurzamer 
terreinbeheer
Op de Hagert zijn we aan het werk om het terrein 
duurzamer te maken door de aanleg van:

• Een voedselbos
• Permacultuur moestuin
• Een paardvriendelijke paardenwei
• Een mobiel kippenhok
• Ruige zone’s



Wat is permacultuur
en voedselbos?
• Stimuleren biodiversiteit 
• Eetbare planten, heesters en bomen
• Veel variatie
• Natuurlijke balans
• Bodem bedekt houden  
• Bodemleven terugbrengen
• Niet bemesten 
• Korte kringloop
• Niet spuiten met gif
• Niet (of zomin mogelijk) bewerken



Bevorderen bodemleven en 
biodiversiteit 
• Leven van insecten, goede bacteriën en 

schimmels in de bodem stimuleren
• Een gezond bodem leven - gezonde planten
• Grond bedekt houden - voorkomt uitdroging 
• Gevarieerde teelt - voorkomt plagen
• Niet ploegen/spitten - laat bodem met rust
• Niet spuiten - geen gif in de bodem



Aanpassing boomgaard 
tot Voedselbos 
• Meer variëteit aan vruchtdragende bomen, heesters en 

planten, 
• Kruidenrijke weiden, 
• Toegankelijke paden voor bewoners
• Op termijn worden ook de koeiewei en schapenwei

aanpast tot een combinatie van kruidenrijke weiden en
voedselbos.



Aanpassing Kwekerij tot 
permacultuur-moestuin
• kruiden en groente door elkaar, 
• bodem bedekt houden,
• combinatieteelt,
• geen mest maar compost, 
• golvend aanplanten, 
• niet spitten,
• niet spuiten,



Aanleg dier- en natuur-
vriendelijke paardenwei

• Round-track 

• Afwisseling
• Kruidenrijk weiland
• Afwisseling in het terrein 
• Integratie in het landschap
• Aanleg van een heuvel



Overzicht terreinontwerp

In Den Herd van de Hagert hangen de 
verschillende ontwerpen. U kunt ze daar rustig 
en in detail bekijken.



Aanpassing boomgaard en 
paardenwei



Tot slot
• U kunt vrij wandelen op de Hagert tussen 

zonsopgang en zonsondergang. 
• Ook de moestuinen en de kassen zijn vrij 

toegankelijk. 
• Bij bijna alle bomen en struiken staat een bordje. 

Op dat bordje staat wat voor boom/struik het is en 
welke vruchten die geeft.
• De verduurzaming van het terrein van de Hagert is 

mede mogelijk gemaakt door subsidies van de 
provincie, Vereniging Natuur en Milieu Wijchen, 
de Hagert en de kwekerij de Tuinen van de Hagert. 
• Ook particulieren hebben schenkingen gedaan 

voor het verduurzamen van het terrein.
• Natuurlijk hebben de vele vrijwilligers van de 

Hagert bijgedragen bij de aanleg van het geheel. 


