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Nemo-organisatie 

Nemo is een vereniging met een werkstichting, 

opgericht in 1988, tot 2008 kantoor in het GGD-gebouw 

in het Westerpark waar nu Natuurfontein zit, en sinds 

2008 als wandel/natuurcentrum op het terrein van de 

Roos Schooltuinen. De vereniging had in 2020 150 leden, 

ca 30 vrijwilligers en een vaste staf van 4 mensen. 

De vereniging/stichting is financieel onafhankelijk en 

heeft geen subsidierelatie met de gemeente.  

 

Voorzieningen 

Voormalige dienstwoning van de Roos Schooltuinen en 

bostuin, werd in 2008 losgeknipt van de schooltuinen en 

kreeg een sociaal/culturele bestemming. Huurcontract 

met Stadsdeel Westerpark in 2008 voor 5 jaar, 

stilzwijgend verlengd tot 1 maart 2023. 

Buurtmoestuin op grond van de Roos Schooltuinen sinds 

2012. In 2015 na opzegging huur en opzegging gebruik 

moestuin, interventie stadsdeelvoorzitter Gerolf 

Bouwmeester: Nemo blijft gebouw huren en krijgt 

nieuwe buurtmoestuin in gebruik. 

Buurttuinhuis wordt gebruikt/beheerd door collectief 

van buurtorganisaties. Buurtmoestuin wordt beheerd 

door zelfstandige vrijwilligersgroep. Oogst wordt 

uitgedeeld of met onkostenvergoeding verkocht op 

kraam aan Overbrakerpad in het park. 

 

Activiteiten 

Als wandelorganisatie 

- wekelijks begeleide dagwandelingen, sinds 1988 1800x 

- belangenorganisatie voor het behoud van voetpaden 

en het maken van wandelpadenplannen/routes (laatste 

jaren vooral in Bretten en Spaarnwoude/duinen) 

- wandelevenementen (Amsterdamse Wandeldagen, 

Landelijke Voetpadendagen, Walkabout) 

Als natuurorganisatie 

(sinds 2008 op het terrein van de Roos schooltuinen) 

- buurtmoestuin en bostuin, met ijsvogelwand 

- natuurexcursies en workshops 

- natuursprookjeswandelingen voor peuters/kleuters 

- evenementen, groene markt, open dagen 

- begeleide participatie/vrijwilligerstrajecten 

- leer/werktrajecten (stages) 

Als buurttuinhuis 

- workshops meditatie, drumcirkel, soundhealing, 

tekenen, taj-chi, verhalen vertellen 

- buurtmaaltijden, thema-avonden en workshops 

- wandelcentrum, info over wandelen in de Bretten 

- expo&film geschiedenis Westerparklandschap&Soelen 

Perspectieven 2021/2025 

- Door openstelling wandelverbinding Westerpark-

Tuinparken over de schooltuinen wordt Nemoland een 

toegankelijk bezoekers/natuur/wandelcentrum 

- Samenwerking met Tuinparken, Combiwel en 

buurtorganisaties (Kerk&Buurt) zorgen voor meer 

sociale functies van Nemoland 

- Buurtmoestuin en pilotprojecten van Nemo passen in 

het eigen beleid van schooltuinen in (zie huisvestings-

nota van schooltuinen) 

- Functie NME-centrum van Nemoland past in de visie 

Groot Westerpark 

- Multifunctionele schooltuinen/tuinparken inclusief 

Nemoland passen in de gebieds/beheerplannen voor het 

‘nieuwe Westerpark’ 

- Stadslandbouw/buurtgroen Nemoland past in de 

Groenvisie Laurens Ivens 

-  Specifieke thema’s van Nemo (geschiedenis van het 

landschap, Soelen, uitbeelden natuurmythen) is een 

belangrijke aanvulling op het aanbod van het park 

- In de buurt is veel behoefte aan tuinieren voor 

specifieke doelgroepen (mensen met problemen of 

beperkingen, of met een migratie-achtergrond.  

- Nemoland is als stiltegebied, waar het echt stil, donker 

en geheimzinnig is, als ‘groene oase’ een onmisbaar deel 

van het Westerpark 

 
Crisis 2020 

Door de coronabeperkingen in 2020 en 2021 zijn vrijwel 

alle Nemo-activiteiten noodgedwongen tijdelijk 

stilgevallen. Sinds 30 november 2020 kwam daarbij in 

een gesprek met het schooltuinmanagement de 

opzegging van de huur van het buurttuinhuis en het 

gebruik van de buurtmoestuin, wat neerkomt op de 

ontruiming van Nemoland. Dat zou direct het einde van 

de Nemo-organisatie betekenen. Corona overleven we 

wel, maar dit niet… 

 
Protesten 

Tegen beide besluiten heeft Nemo bezwaar gemaakt bij 

de wethouders Ivens en Moorman, en het 

stadsdeelbestuur. En met een raadsadres aan de 

gemeenteraad. Sympathisanten van Nemo hebben aan 

alle betrokkenen tientallen protestbrieven gestuurd. 

Buurtmedia hebben uitgebreid aandacht besteed aan de 

protesten. Veel Nemoleden hebben aangeboden fysiek 

de ontruiming te willen tegenhouden. 

 

  



Motivatie van de schooltuinen 

Er is geen aantoonbare of geloofwaardige motivatie van 

de schooltuinen om Nemoland te ontruimen. De email 

opzeggingsbrief van Vastgoed bevat geen motivatie. 

Het eigen gebouw van de schooltuinen bevat genoeg 

ruimte voor extra kantoorfuncties en op het terrein is 

voldoende ruimte voor opslag. Ook is er voldoende 

ruimte voor kindertuintjes en wordt de bestaande 

ruimte niet eens volledig benut. De komende jaren zal 

dat niet veranderen.  

 

Huidige juridische situatie 

Er is geen schriftelijke huuropzegging zodat een 

civielrechtelijke procedure niet mogelijk is, en het 

huurcontract minimaal tot 2023 geldt. Ook is er in het 

kader van AWB binnen de voorgeschreven termijnen 

geen reactie op alle bezwaarschriften gekomen, zodat in 

feite sprake is van ‘fictieve toestemming’ voor Nemo om 

te blijven. Bovendien zijn er voor de schooltuinen 

überhaupt geen dwingende redenen om Nemoland te 

ontruimen.  

 

Vervangende ruimte? 

Hoewel er geen juridische grond is voor ontruiming en 

ook het stadsdeel niet reageerde op protesten, zet het 

stadsdeel zich toch in om een vervangende ruimte te 

vinden, met suggesties als de Kinderboerderij of 

Buurtboerderij. Beide voorstellen bevatten echter geen 

serieuze en haalbare alternatieven voor Nemo. 

Bovendien gaat het Nemo voor alles om de functies 

buurtmoestuin, buurttuinhuis en bostuin; en om de plek 

van Nemoland als bezoekerscentrum op de open 

wandelroute Westerpark-Tuinparken. En het behoud 

van de oase, het ‘geheim van het Westerpark’. 

Daarbij wil Nemo samenwerken met de schooltuinen, 

tuinparken, buurtorganisaties en parkorganisaties 

(Vrienden van het Westerpark en buren). 
 

 

Meer info 

Over Nemoland en de protesten 

 
Nemoland Westerpark - Overbrakerpad 2 

1014 AZ Amsterdam 

0653604513  -  whatsap 0614283249 

www.nemoland.nl  -  info@nemoland.nl 

facebook: www.facebook.com/nemolandwesterpark/  

youtube playlist: nemoland amsterdam 

google maps: nemoland westerpark 

 

 

 

 

 

Is er wel een conflict? 

Uit de correspondentie, bezwaarschriften en de media 

rijst het beeld op van een conflict en onoplosbare 

belangentegenstellingen. Nemo wil echter benadrukken 

dat er geen sprake is van een echt conflict. Op de 

schooltuinen is de relatie tussen de schooltuin-

medewerkers en Nemovrijwilligers uitstekend. Feitelijk 

zijn alle ingrediënten van een oplossing aanwezig. 

Nemoland past uitstekend in het eigen huisvestings-

beleid van de Schooltuinen om buurtfuncties te 

realiseren. Nemo is graag bereid om de eigen perma 

buurtmoestuin te laten integreren in de lesprogramma’s 

van de schooltuinkinderen, wat een waardevolle 

aanvulling kan betekenen. 

De natuursprookjeswandelingen zijn een creatieve 

aanvulling op het reguliere aanbod van de schooltuinen. 

Ook is in goed overleg medegebruik van de Nemoruimte 

door de schooltuinen mogelijk. 

 

Dus eigenlijk is er helemaal geen sprake van een conflict 

of een belangentegenstelling, maar soms is een crisis 

nodig om nieuwe perspectieven en mogelijkheden te 

creëren. Juist het Westerpark in/rond de tuinparken, 

schooltuinen, Woeste Westen en Waternatuurtuin heeft 

een unieke kans om uit te groeien tot een multi-

functioneel natuurpark voor/van de buurt, gericht op 

wandelen,  natuureducatie/participatie en creatieve 

vormen van natuurbeleving. Dat sluit immers goed aan 

op het cultuuraanbod van Westergas en de 

recreatiefunctie van het oude Westerpark. 

Niet door elkaar uit te sluiten en te ontruimen, maar 

door samen te werken, en elkaar te versterken.  

Daar ligt een groene en ecologische toekomst voor/door 

de buurt. Nemoland wil daar graag aan bijdragen. 

 
Oplossing 

Als alle ingrediënten voor een oplossing er al zijn, is de 

vraag met welk recept en in welke pan de groentesoep 

bereid kan worden. Carolien de Heer zou met Marjolein 

Moorman de aanzet kunnen geven en een kader kunnen 

bieden (het groene licht). 

In een breed overleg tussen stadsdeel, tuinparken, 

schooltuinen, Nemo over het ‘natuurpark’ zouden Ruud 

Grondel en Jenneke van Pijpen een rol kunnen spelen. 

Melanie van der Horst zou vanuit haar betrokkenheid bij 

Groot Westerpark ook een bijdrage kunnen leveren. 

Nemo levert de kruiden… 

http://www.andriessen.pl/nemo/nemolandwesterpark.html
http://www.nemoland.nl/
mailto:info@nemoland.nl

