1 MEI: OPENING KRUIDENTUIN VOOR DE BUURT
Nemoland, 15-3-2021

Sinds bekend is dat het schooltuinmanagement Nemoland wil ontruimen, zijn de vrijwilligers van de
moestuin in een heel onzekere situatie beland. Voor de Nemo buurtmoestuin is geen huurovereenkomst
afgesloten, dat maakt het moeilijk om de ontruiming aan te vechten. Wel is de buurtmoestuin in 2015
ontstaan dankzij het stadsdeel en de inzet van voorzitter Gerolf Bouwmeester, maar nu laat het stadsdeel
Nemo helemaal in de steek en kiest de kant van het schooltuinmanagement, ook al is duidelijk dat de
argumenten van de schooltuinen niet kloppen. Er is op de schooltuinen genoeg ruimte over voor een
buurtmoestuin. Maar de wethouder die gaat over de schooltuinen heeft het bezwaar tegen de ontruiming
niet ontvankelijk verklaard. En de wethouder voor groen en stadslandbouw heeft helemaal niet geantwoord.
De vrijwilligers voelen zich dus in de steek gelaten door de gemeente en het stadsdeel, en ervaren een
enorme druk van het management van de schooltuinen. Ze worden niet meer gedoogd, ze worden
weggekeken, ze mogen er niet meer zijn. En vervolgens moeten ze naar een onmogelijke plek op de
Kinderboerderij of ver weg in de tuinparken, ze worden gewoon weggestuurd! Deze druk is te groot, het
wordt ervaren als intimidatie, en ze voelen zich machteloos. Dus komen ze niet meer, ze haken af,
waardoor we het contact kwijtraken. Dat dit gebeurt tijdens de corona-lockdown wordt ervaren als extra
pijnlijk.
Daarom heeft een aantal vrijwilligers een plan gemaakt, om toch iedereen binnen boord te houden.
En nu het voorjaar wordt, blijkt dat het zinloos is om te gaan zaaien als de tuin toch omgeploegd wordt en
het schooltuinmanagement, het stadsdeel en de gemeente geen oplossing willen. Daarentegen is het
ondenkbaar dat het buurttuinhuis met de omringende tuinen ontruimd gaat worden. Nemoland met het
buurttuinhuis en de bostuin staat immers helemaal los van de schooltuinen.
Het plan: een nieuwe kruidentuin voor de buurt

Het plan is om de moestuin zo goed mogelijk over te hevelen naar 'het gazon' achter het buurttuinhuis en
op open plekken aan de voorkant van het gebouw. Dus niet meer op het terrein van de schooltuinen.
Waar mogelijk worden grote kruidenbakken geplaatst. Ze schakelen over op kruiden voor de
buurtmaaltijden en theekruiden, om thee te schenken als de openbare wandelverbinding tussen het
Westerpark en de tuinparken opengaan. Ze hebben een tuinplan gemaakt en er is al begonnen.
Er is weinig zonlicht, in tegenstelling tot de buurtmoestuin die op de meest zonnige plek ligt. Dus gaan ze
open plekken creëren om meer licht toe te laten in de tuin. Daarna gaan ze kijken wat ze kunnen
overhevelen, dat is vooral de biologische aarde en een aantal meerjarige kruiden. Het buurttuinhuis wordt
zo veel meer verbonden met de buurtmoestuin door het organiseren van workshops en buurtmaaltijden, en
natuurlijk als ontmoetingsplaats van vrijwilligers. En ze gaan veel meer samenwerken met tuinparken en
buurtorganisaties, zoals Kerk&Buurt.
De buurtmoestuin wordt niet opgegeven omdat de gemeente en het stadsdeel Nemo onder druk zetten,
maar de vrijwilligers geloven dat met dit plan een einde komt aan de onzekerheid en de negatieve sfeer.
Dat dit de oplossing is voor het onzinnige plan om heel Nemoland te ontruimen!
Op 1 mei a.s. is de officiële verhuizing van de oude moestuin naar de nieuwe
kruidentuin, en de feestelijke opening van de nieuwe buurttuin!
Namens de vrijwilligers van de buurtmoestuin
Mathilde Andriessen
Nemoland Westerpark, Overbrakerpad 2, 1014 AZ Amsterdam
www.nemoland.nl - info@nemoland.nl

