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Alles om ons heen is ooit als gedach-
te begonnen. Alles. Dus ook onze 
plannen. Die zijn begonnen als 

gedachten en zijn in een later stadium al-
lemaal gematerialiseerd. Hoe simpel iets te 
realiseren. Gewoon een kwestie van weten 
wat je wilt, je daar op focussen en visuali-
seren wat je precies wilt om er vervolgens 
van uit te gaan dat je het gewenste al in be-
zit hebt en daar naar handelen. Inderdaad, 
precies wat de film ‘The Secret’  ons duide-
lijk probeert te maken. De mens is een god-
delijk wezen met goddelijke capaciteiten 
waardoor dus niets onmogelijk is. De mens 
als schepper van zijn eigen werkelijkheid. 
 
In eerste instantie kan dit bij velen vreemd in 
de oren klinken en worden dergelijke films 

als zweverig en ‘New Age-achtig’ afgedaan, 
maar diegene die zich in deze materie ver-
diept hebben, weten dat de informatie die 
de film te bieden heeft, juist is. Alles om ons 
heen wordt geschapen door gedachten, door 
intentie. Dus bedenkt wat je wilt, doe alsof je 
het al hebt en handel daar vervolgens na en 
het zal op je pad komen. That’s all. En dat is 
nou exact wat wij gedaan hebben: bedenken 
wat we wilden. Wij wilden een kenniscen-
trum opzetten waar oude en nieuwe kennis 
elkaar kunnen ontmoeten, versterken en 
overgedragen wordt aan de toekomstige ge-
neratie die volgens velen de toekomst heeft. 
Daarbij wordt echter vergeten dat als je onze 
jeugd een toekomst wilt geven, je hen de 
juiste informatie moet meegeven waarmee 
in de toekomst de nodige veranderingen 

door kunt voeren. Momenteel krijgt de Ne-
derlandse jeugd bijna hetzelfde lesmateriaal 
voorgeschoteld als opa en oma 10.000 jaar 
geleden. Daar komt nog eens bij dat tot 15 a 
20 jaar geleden het Nederlandse onderwijs 
in hoog aanzien stond in Europa maar door 
bezuinigingsdrift van diverse regeringen 
is het Nederlandse onderwijs verworden 
tot een verplichte leerfabriek waarin onze 
kinderen de hele dag in een duf klaslokaal 
moeten zitten om precies datgene na te pa-
pagaaien wat de meester hun vertelt. En als 
er dan een ventje in de klas zit die hetgeen 
de meester vertelt in twijfel trekt en denkt 
dat het anders is, dan is het jongentje ver-
velend want de meester heeft gelijk. Wat ik 
hier mee duidelijk wil maken is dat ik van 
mening ben dat onze kinderen op de meeste 

scholen totaal niets nuttigs leren. Ja, reke-
nen, lezen en schrijven behoren natuurlijk 
tot zeer nuttige en handige zaken die in je 
komende leven onontbeerlijk zijn, maar 
daar houdt het wel mee op, want welk kind 
kan er tegenwoordig een fietsband plakken? 
Welk kind weet dat melk uit een koe komt 
en dat het dier niet perse roze hoeft te zijn 
en alleen voor reclamedoeleinden geschikt 
is? Eigenlijk te triest voor woorden dat de 
jeugd van wie verwacht wordt de toekomst 
te hebben, deze in feite niet heeft en door 
hedendaagse onderwijsmethoden zal ver-
worden tot een slaaf van het systeem. Net 
zoals papa en mama. Als je kinderen precies 
datgene laat leren wat je opa en papa moes-
ten leren, hoe willen we dan verwachten dat 
zij de toekomst hebben en de wereld kunnen 

verbeteren…? Niet lijkt mij. En dat is een 
van de redenen dat wij een ‘Ecologisch Ken-
niscentrum voor Educatie en Onderzoek’ 
op wilden zetten. Om onze leergierige kin-
deren in contact te brengen met de natuur 
en hen te interesseren in alternatieve ener-
giebronnen zoals bijvoorbeeld de aardaccu. 
Een koperen en zinken pen in de grond kan 
onder gunstige omstandigheden ongeveer 1 
volt opleveren. Breidt dit systeem uit en 12 
volt met voldoende ampèrage zal geen pro-
bleem zijn. De Schotse uitvinder Alexander 
Bain deed dit al in 1841. Kinderen zijn niet 
dom maar dienen voortdurend geprikkeld 
te worden. Prikkel kinderen die een tech-
nische aanleg hebben met bijvoorbeeld de 
werking van een aardaccu en mogelijk ont-
wikkelen we op die manier nieuwe genieën 

waar we in de toekomst grote behoefte aan 
zullen hebben. 
 
Ideeën hebben we genoeg, nu de uitvoer 
nog. Om te beginnen hadden we een stuk 
grond nodig waarop we onze plannen 
konden realiseren, maar waar vind je dat 
tegenwoordig nog zonder eerst met een 
zak met geld over de brug te komen? Als 
je er van uit gaat dat dit moeilijkheden op 
zal leveren, dan zul je de grond niet krijgen. 
De enige manier om iets te materialiseren 
is te bedenken wat je wilt en je daarop fo-
cussen. 
Begin 2007 is een goede vriend bij mij be-
zoek. Ik wist voor wie hij werkte en dat zijn 
werkgever bij ons in de buurt een boerderij 
had met een stuk maïsland naast de wo-

  Nieuws van de stichting

Eco Lodge (ic)

In Frontier Magazine 12.5 van oktober/november 2006 beschreef ik de plannen van de stichting Eco Lodge 

(ic) voor een nieuw op te zetten ‘Ecologische Kenniscentrum voor Educatie en Onderzoek’ in het Gelderse 

Brummen. Buiten de plannen die we ontwikkeld hebben, beschreef ik ook de methode die we hanteren om 

een en ander te realiseren, ofwel materialiseren. 
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taat te komen. Alle tot op heden gevoerde 
gesprekken met het college en medewer-
kers van de gemeente Brummen zijn allen 
zeer positief verlopen en de reacties waren 
lovend. Uiteindelijk heeft dit alles geresul-
teerd in het ondertekenen van een contract 
met de eigenaar van de grond waarmee 
de stichting Eco Lodge (ic) de grond voor 
onbepaalde tijd pacht. Daardoor hebben 
we nu anderhalf hectare grond tot onze 
beschikking om de eerste stap te zetten tot 
het verwezenlijken van onze plannen: een 
Ecologisch Kenniscentrum voor Educatie 
en Onderzoek’. Eindelijk…
 

Project ‘Educatieve Tuinen De Bouhof’ 
Exploitatie en realisatie stichting Eco 
Lodge (ic)

Doelstelling: het project heeft tot doel het 
ontwikkelen en exploiteren van een Educa-
tieve Tuin op basis van duurzame ecologi-
sche ontwikkeling en landbouw. Het gehele 
complex zal geheel zelfvoorzienend zijn op 
gebied van watervoorziening, energievoor-
ziening en economie.
Realisatie: de stichting Eco Lodge (ic) wil 
het doel realiseren door middel van het 
aanleggen en exploiteren van de hierna 
vermelden projecten. 
 
1.  Kascomplex, ter grootte van 400 m2 (20 

x 20 meter) voor de teelt van agrarische 
gewassen en vruchten voor commerciële 
doeleinden. Het streven is om gecertifi-
ceerde ecologische landbouwproducten 
te produceren en te verhandelen. De 

senteerd. Hij was zeer enthousiast en wilde 
graag zijn stuk grond ter beschikking stel-
len om ons daarmee in de gelegenheid te 
stellen onze plannen uit te werken, echter 
waren er twee eisen waar we aan moes-
ten voldoen:  Ten eerste diende het gehele 
project een bijdrage te leveren aan het ge-
heel. Dat wil zeggen dat het stuk land en 
de boerderij een geheel moesten worden. 
De tweede eis was dat het project zichzelf 
moest kunnen bedruipen. Twee redelijke 
eisen waar wij ons goed in konden vinden 
en waar wij volgens ons zonder problemen 
aan zouden kunnen voldoen. 
 
De volgende stap was om ons plan naar 
buiten te brengen. Enkele lokale kranten en 
Omroep Gelderland hebben ruim aandacht 

besteed aan ons project dat we de ‘Edu-
catieve Tuinen de Bouhof ’ genoemd heb-
ben. De naam van dit project is ontleend 
aan de naast het stuk grond gelegen boer-
derij ‘De Bouhof ’. Aangezien de gemeente 
Brummen al in een zeer vroeg stadium van 
onze plannen op de hoogte gebracht was 
en wist wat we van plan waren, liet ook de 
gemeente zich in de media zeer positief uit 
over ons project en zou waar nodig alle me-
dewerking verlenen om tot een goed resul-

ning. Terloops vroeg ik wat de bedoeling 
van het stuk grond bij de boerderij was en 
mijn vriend vertelde dat de eigenaar er een 
boomgaard van wilde maken. ‘Dat zou een 
mooi project zijn voor onze stichting’, op-
perde ik spontaan. ‘Dan moet je eens met 
Bob gaan praten’, zei mijn vriend toen. En 
dat was al de derde persoon die met deze 
naam op de proppen kwam, want al eer-
der hadden kennissen van mij deze naam 
ook al eens laten vallen. Aangezien ik niet 
geloof in toeval, heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en de persoon in kwestie een 
e-mail gestuurd met daarin de plannen die 
we hadden. Enkele dagen later kreeg ik een 
uitnodiging om op zijn kantoor te komen 
praten over hetgeen we van plan waren. 
Een dik uur hebben we over van alles en 

nog wat gesproken. Van graancirkels tot 
UFO’s, van biologische landbouw tot de 
GEET Fuel Processor. De man bleek zeer 
geïnteresseerd te zijn en na ons uitermate 
positieve gesprek kwamen we overeen dat 
we begin maart met een plan van aanpak 
zouden komen. 
 
Begin maart 2007 was het dan zover. Als 
bestuur zijnde hebben we een afspraak 
gemaakt met Bob en onze plannen gepre-

gedachten gaan uit naar een verwarmde 
kas, voorzien van eigen warmtebron en 
energieopslag en een eigen watervoor-
ziening met gevitaliseerd water. Qua 
vormgeving wordt gedacht aan organi-
sche, geometrische vormen in plaats van 
de alledaagse architectonische vormge-
ving. Het kascomplex zal deels verlaagd 
in de grond worden aangelegd om meer 
hoogte te creëren in het middenpunt. 
Opgebouwd uit een stenen fundering 
en een ijzeren frame constructie en 
voorzien van glas met lichtspectrum-
folie ofwel voorzien van doorschijnend 
kunstglas met groeilicht spectrum tech-
nologie. Automatische ventilatie bij te 
hoge temperaturen of luchtvochtigheid 
en een automatisch bevloeiingssysteem 

zijn een must om de kwaliteit van de 
producten ten goede te laten komen. 

 
2.  Bezoekerscentrum met Theetuin en 

Bakplaats met Houtoven. Onze gedach-
ten hierover gaan uit van een bezoekers-
ruimte van ongeveer 250 m2 (10 x 25 
meter), gebouwd met duurzame en eco-
logische bouwconcepten zoals strobalen-
bouw, hergebruik van hout en gebruik 
van leem en andere voorhanden zijnde 
ecologische materialen in organisch 
toegepaste architectuur. Het gebouw zal 
dienst doen als educatief kenniscentrum 
ten aanzien van de toegepaste ecolo-
gische duurzame technieken en teelt 
toepassingen alsmede het geven van 
diverse cursussen zoals bijvoorbeeld bi-

ologische land- en wijnbouw, moes- en 
kruidentuinen, koken en brood bakken. 
Recreatie en horeca gelegenheid tijdens 
openstelling der tuinen, thee terras en 
open dagen. Het gebouw is voorzien van 
eigen energievoorzieningen en rioolver-
vangende technieken. Waterzuivering 
gebeurt via rietfiltersystemen en een 
omgekeerd osmose filter. 

 
3.  Kapschuur en Werkplaats voor opslag en 

stalling van landbouwapparatuur. Wij 
denken hierbij aan een aantal schuren, 
gebouwd met duurzame ecologische 
bouwtechnieken, het liefst authentiek 
vormgegeven naar oude gebruiken met 
een totaal oppervlakte van 625 m2 (25 
x 25 meter).

 4.  Drogerij, schuur van 25 m2 (5 x 5 me-
ter), geheel zwart uitgevoerd met toe-
gepaste zonneschoorsteen techniek ten 
behoeve van fruit en kruidendrogerij 
voor commerciële doeleinden.

 
5.  Bijenschuur, voor bijenhouderij en ho-

ningzimmerij op kleine schaal voor ver-
koop doeleinden. Afmetingen 30 m2 (10 
x 3 meter als een open schuur).

 
6.  Ecologische Wijnbouw, ‘Chateau 

Bouhof ’, gesitueerd tegen de noordelijke 
glooiing een perceel van 4000 m2 (100 x 
40 meter). Wijnstokken voor vier rassen 
voor rode en witte wijnen voor commer-
ciële doeleinden. De eerste biologische 
Brummense Wijnen, primeur domein 

de Wildbaan.
 
7.  Boomgaard met authentieke fruitras-

sen, hoogstammen en laagstammen, 
verschillende soorten klein fruit voor 
verwerking tot sappen, jam en gelei voor 
commerciële doeleinden.

 
8.  Vuurtuin, welke bestaat uit diverse vuur-

plaatsen met objecten voor het beleven 
van het oerelement vuur en de creatieve 
toepassingen hiervan.

 
9.  Watertuin, met diverse objecten, wa-

terlopen, versnellingen en toepassingen 
van het belangrijkste element van onze 
aarde: water en al zijn bijzondere eigen-
schappen. Zowel de vuur- als watertuin 

liggen in het complex geïntegreerd.
 
10.  Bloementuinen, verspreid over het 

gehele complex met diverse terrasjes, 
bloemborders en prieeltjes en verge-
zichten met grote verscheidenheid 
aan een- en meerjarige bloemen en 
struiken, plekjes en muurtjes. Unieke 
plaatsen om tot rust te komen en te ge-
nieten van de wonderschone natuur en 
de insecten, vlinders en vogels die deze 
tuinen aan zullen trekken.

 
11.  Kruidentuin, voorziet in de teelt van 

keuken- en geneeskrachtige kruiden-
soorten voor commerciële doeleinden. 
Onze gedachten gaan hierbij uit naar 
een perceel dat zo’n 12 soorten keu-

Dus bedenkt wat je wilt, doe alsof je het 
al hebt en handel daar vervolgens na en het 
zal op je pad komen.
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kenkruiden voortbrengt en zo’n 30 a 
40 soorten specifieke geneeskrachtige 
kruiden. Het geheel ligt geïntegreerd in 
de diverse bloemen en moestuin(en).

 
12.  Moestuin, hierbij wordt gedacht aan de 

overige beschikbare grond voor de teelt 
van groenten en eetbare gewassen, in 
het bijzonder oude en vergeten rassen 
zoals pastinaak, de aardpeer en snijbiet 
maar ook esoterische gewassen zoals de 
artisjok, lampion tomaat, mierikswortel 
en schorseneren, maar natuurlijk ook 
de authentieke groenten zoals raapsteel, 
postelein, spinazie, wortelen, bieten en 
diverse koolsoorten.

 
Tot slot zouden we graag een optie willen 

nemen op diverse andere landbouw activi-
teiten zoals het op beperkte schaal houden 
van vee voor bereiding van eigen producten 
zoals kaas, boter, melk en eieren en het re-
aliseren van experimentele en ecologische 
woonvoorzieningen. Geconstateerd wordt 
dat de hiervoor beschikbare ruimte te be-
perkt is. Mogelijk dat deze plannen in de 
toekomst gerealiseerd kunnen worden als 
zich uitbreidingsmogelijkheden voordoen.
 
Begin 2005 waren we nog aan het beden-
ken hoe een en ander te realiseren en nu, 
twee jaar later hebben we de beschikking 
over anderhalf hectare grond. Inmiddels is 
het contract getekend, hebben zich de eer-
ste vrijwilligers aangemeld en is half juni de 
eerste schop in de grond gestoken. De eer-

ste activiteiten bestaan uit het ter plekke in-
delen van de diverse tuinen, waterpartijen 
en gebouwen waarna het grondverzetwerk 
kan beginnen. In de herfst van 2007 zal de 
eerste aanplant van meidoornhagen, hout-
wallen, knotwilgen en ander groen plaats-
vinden die mogelijk gedaan zal worden 
door leerlingen van een bosbouwschool 
om ervaring op te doen. Verder zijn we 
momenteel in onderhandeling met een co-
ordinator die ruime ervaring heeft met der-
gelijke projecten en graag aan ons project 
mee wil werken. De foto’s in dit artikel zijn 
het resultaat van hetgeen de coördinator 
inmiddels in Rotterdam heeft gerealiseerd. 

U ziet het, we zitten niet stil en gaan gewoon 
op de ingeslagen weg verder. Met bedenken 
wat we willen, creëren/materialiseren dus. 
En daar hebben we nog een aantal vrijwil-
ligers voor nodig die mee willen helpen om 
ons project te realiseren. Buiten het feit dat 
we mensen nodig hebben om de tuinen in 
te richten hebben we ook mensen nodig 
voor diverse onderzoeksprojecten die de 
stichting uit wil gaan voeren. Zo hebben 
we beschikking over tekeningen en oude 
patenten van magneetmotoren, watermo-
toren, de GEET Fuel Processor (www.geet.
nl), aardaccu, rioolvervangende technie-
ken met  rietfilters en ga zo nog maar even 
door. Aangezien we als driekoppig bestuur 
al deze zaken niet alleen kunnen uitvoeren, 
hebben we daar mensen voor nodig. Ben 

jij technisch aangelegd op het gebied van 
elektronica of algemene techniek en wil je 
ons helpen om een project uit te werken, 
neem dan contact met ons via onderstaand 
e-mailadres. Ook zijn we nog op zoek naar 
een ervaren webmaster en boekhouder/ac-
countant die op vrijwillige basis de website 
en boekhouding voor ons willen bijhouden. 
Diploma’s (boekhouder uitgezonderd) zijn 
voor ons geen pre, wel waar je voor staat 
en wat je kunt. De mens zelf is belangrij-
ker dan een papiertje waarop staat wat hij 
kan. Heb je belangstelling om ons team te 
komen versterken, laat het ons dan weten 
want SAMEN maken we het onmogelijke 

waar. We zitten momenteel in een tijdsge-
wricht waarin we allemaal voelen/weten 
dat het roer om moet. Het hedendaagse 
systeem dreigt finaal vast te lopen, ener-
gieprijzen rijzen de pan uit en de overheid 
doet alsof haar neus bloed. Er is geen ener-
gieprobleem maar uitsluitend een politiek 
probleem. Het wordt tijd dat we weer voor 
elkaar gaan zorgen in plaats van door de 
overheid. De kennis voor verandering is al 
ruim 100 jaar aanwezig getuige de uitvin-
dingen van onder andere Nicola Tesla en 
Alexander Bain, de tijd voor verandering 
is NU. Laten we niet wachten tot dat het te 
laat is…  �

 

www.ecolodgeic.nl  info@ecolodgeic.nl

De tijd voor verandering is NU.


