
EARTH CENTRE NEMOLAND 
Het doel van Nemoland is om zelfvoorzienend te worden en te leven met wat de natuur, het Poolse dorp en 

gasten/vrijwilligers bijdragen; onder het motto ‘terug naar de aarde’. Dat betekent dat je bewust wordt van de 

ecologie van het dagelijkse leven, het Poolse dorpsleven, natuurkrachten om je heen, de intelligentie van dieren en 

planten en lokale mythen/legenden over (onder)aardse geheimen. 

Dichter bij de aarde betekent soberder, aardser leven dan je gewend bent, maar je haalt meer uit minder. 

Laat je verrassen! Wat kom je zoal tegen? 

 

1. Eten uit het dorp: producten uit de streek en van het 

seizoen (slow food) van vrouwen uit het dorp. Via 

Nemo kun je alles bij hun bestellen. Zo ondersteun je 

de dorpseconomie. Ook kun je eten bij boeren thuis. 

2. Stilte en duister: ontdek de stilte en hoe donker 

Nemoland ‘s nachts is. 

3. Seizoenen: In Nemoland beweeg je mee op het ritme 

van de seizoenen en de maanstanden 

4. Puur water uit een minerale welput: Ons drinkwater 

komt uit een ondergrondse rivier die uitkomt in een 

welput. Het water is goed drinkbaar, maar heel 

kostbaar. De put valt droog als er te veel water gebruikt 

wordt. Wees dus zuinig met water. 

5. De dieren zijn overal en leven met je mee. Niet 

alleen de huisdieren en boerderijdieren, maar ook de 

wilde dieren, bijen en mieren. Je raakt vanzelf verzeild 

in het dierenrijk, als Alice in Wonderland. 

6. Overal kun je wandelen en struinen. Dat is nodig om 

paden open te houden. Zoek de oude paden!, breek 

overhangende takken af en neem zwerfafval mee. 

7. Lokale mythen/legenden zijn nog zichtbaar in het 

landschap. We vertellen ze in het verhalencentrum en 

wandelen naar de plekken waar de lokale legenden zich 

afspelen. 

8. Ambachten om zelfvoorzienend te worden: geiten 

melken en kaas maken, vilten. en weven met eigen 

schapenwol, brood bakken in de leemoven, jam maken 

en veel meer. 

9. Pools leren. Met een paar Poolse woorden leg je snel 

contact met mensen uit het dorp. 

10. Contact met de Poolse omgeving. Nemoland heeft 

veel contacten met buren, scholen en dorps-

organisaties, en we kunnen een uitwisseling of project 

organiseren. Leer Polen kennen van binnenuit! 

11 In de toekomst wil Nemoland helemaal 

zelfvoorzienend worden, zelf energie opwekken, leven 

van de natuur/dieren en het Poolse dorp en afval zelf 

verwerken. 

12. Denk mee over de toekomstige route van het 

earthship, en werk mee om het te realiseren. Hoe kan 

Nemoland helemaal zelfvoorzienend worden? Wat zou 

je zelf doen als je hier zou wonen? 

PRAKTISCHE ZAKEN 

1. Compost-wc’s; Omdat er geen waterleiding en 

riolering is, gebruiken we droge ecologische compost-

wc’s, boven een kuil. Na gebruik zaagsel erover en klep 

dicht, vul zaagsel en wc-papier bij (voorraad bij de 

grote schuur), en veeg de wc als dat nodig is.  

Bij vertrek van een groep, scheppen groepsleden op de 

laatste dag de kuil leeg die ze gebruikt hebben. 

2. Beperk en sorteer afval. Afval wordt zo veel mogelijk 

hergebruikt of verwerkt. Probeer afval te beperken. 

a. glas: potten met deksel schoonmaken en aan Nemo 

geven voor de jam; glas in de groene container 

b. plastic en blik in gele bak  

c. compost: (oud brood, groenteafval enz.) voor dieren 

in krat in schuur; ander etensafval in compostkuil op de 

parkeerplaats. 

d. papier/karton: brandbaar afval in aparte tas/doos en 

in kampvuur verbranden 

e. restafval: in grijze container 

3. Afvalwater wordt direct op het terrein geloosd. 

Daarom worden alleen ecologische zepen gebruikt. 

4. Liever niet roken. Niet roken in alle binnenruimten, 

rond het kampvuur en aan tafel. 

5. Kampvuur alleen op kampvuurplekken. Zelf dood 

hout sprokkelen en zagen. Het opgestapelde brandhout 

is voor de winter, en kan niet gebruikt worden.  

6. Houtkachels zijn hete luchtkachels en alleen bedoeld 

voor de winter 

7. Geen wasmachine: maar wassen met de hand. Er is 

wel een centrifuge. 

8. Schoonmaken Laat geen afwas staan, houd keukens, 

sanitair, slaap/verblijfruimten en het terrein schoon: 

neem zwerfafval mee. 

9. Gereedschap nooit onbeheerd achterlaten en na 

gebruik altijd schoonmaken en opruimen in de schuur. 

10. Bij vertrek laat je geen sporen na: kampvuur-

plekken opruimen, wc’s leegmaken, alles schoonmaken 

wat je gebruikt hebt en alle afval opruimen. 
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