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NEMOLAND WESTERPARK IN 2021
LEEFNATUUR: NATUUR VOOR DE BUURT
Onder het motto "Leefnatuur: natuur voor de buurt" gaat Nemoland Westerpark in de Schooltuinen vanaf dit voorjaar
haar natuuractiviteiten voor de buurt nog beter afstemmen op de mogelijkheden die de Schooltuinen, de tuinparken,
Kinderboerderij en andere groene (buurt)organisaties bieden in Groot Westerpark en de Bretten.
Voor wie?

Wat voor activiteiten?

Doelgroep zijn buurtbewoners uit Bos&Lommer,
Spaarndammerbuurt en Staatsliedenbuurt die
zelden buiten komen, bijv. ouderen, mensen met
een migratie-achtergrond of met een bepaalde
(psychische, sociale of fysieke) problematiek voor
wie natuurbeleving een helende werking kan
hebben. Natuurparticipatie is immers goed voor de
gezondheid en de sociale cohesie van kwetsbare
groepen, of als reïntegratietraject. Natuurbeleving
kan ongewenste effecten van medicatie,
overgewicht, verslaving of eenzaamheid
voorkomen of verminderen.

WANDELEN
1. Gezond natuurwandelingen: wekelijkse gratis korte
wandelingen van hooguit 2 uur door de wijde omgeving
van Nemoland Westerpark, begeleid door vrijwilligers.
Tijdens de wandelingen vertellen we over de natuur en
de geschiedenis van ons gebied.
2. Dagwandelingen Elk weekend een begeleide
wandeling van ca 10/15 km in de Brettenzone en wijde
omgeving van Amsterdam.
3. Excursies met deskundige begeleiding gericht op
natuur of cultuur/geschiedenis.
4. Sprookjeswandelingen voor peuters en kleuters (en
ouders) via het kabouterpad naar het droombos.
TUINEN
1. Perma groenten/kruidentuin beheerd door
schooltuinkinderen en buurtbewoners. Groenten/kruiden
worden uitgedeeld op de uitdeelkraam in het park.
2. Bostuin de Braeck met ijsvogelpoel en boshut/
openluchttheater voor natuursprookjes.
BUURTTUINHUIS
1. NME-centrum voor info/workshops en extra leslokaal
voor schooltuinkinderen en buurtscholen
2. Infocentrum over natuur&wandelen in Groot
Westerpark, de Bretten en aansluitende natuurgebieden
(Tuinen van West, Geuzenbos, Spaarnwoude,
Ruigoord, duinen).
3. Proeverij: zelf oogsten, koken en samen eten
4. Soelenprogramma: expo, verhalen/foto/ filmprogramma en excursie over de geschiedenis van het
Westerparklandschap en de lusthof Soelen
5. Workshops voor buurtorganisaties met de natuur als
inspiratiesbron (meditatie, klankconcert, tekenen enz)
EVENEMENTEN
Open dag, excursies, theater, groene markt op de Dag
van het park en in het najaar (Bretten Walkabout).

Locatie

Nemoland ligt op de meest unieke locatie van het
Westerpark: op het terrein van de schooltuinen,
tussen de volkstuinen, de kinderboerderij en de
waternatuurtuin. Juist door deze combinatie van
waardevolle ecologische zones en 'leefnatuur'
(boerderijdieren, natuurlijk weidegebied,
kindertuinen, volkstuinen) is Nemoland een
kruispunt en kruisbestuiver voor iedereen die
'leefnatuur’ in de buurt zoekt en zelf ‘natuuractief’
wil worden. Door de recente openstelling van
tuinparken en schooltuinen is Nemoland goed
bereikbaar geworden.
Wie is Nemo?

Nemo is al 32 jaar in het Westerpark een wandelen natuurvereniging van betrokken en actieve
leden, met stichting Nemo als werkstichting en
projectorganisatie. Nemo bestaat uit een vast team
met veel deskundigheid en ervaring met
bovenstaande activiteiten en doelgroepen.

18e eeuw Lusthof
Soelen aan de
Haarlemmervaart
bij Nemoland

Ontstaan Nemoland

Nemoland is ontstaan op initiatief van Stadsdeel
Westerpark die in 2007 de voormalige dienstwoning van
de Schooltuinen een 'sociaal-culturele bestemming' gaf
en het voor Nemo mogelijk maakte een wandel&
natuurcentrum op te zetten. Ook de buurtmoestuin is te
danken aan de inzet van de gebiedsmakelaar van het
stadsdeel en de medewerking van de Schooltuinen.
Nemoland is uitgegroeid tot een natuurcentrum dankzij
vele vrijwilligers, stages van scholieren en tientallen
MAP/SAP-trajecten voor toenmalige DWI-cliënten.
Faciliteiten

1. Buurttuinhuis, studio geschikt voor groepen van ca 20
personen, met grote werkkeuken en werkplaats.
2. Bostuin, een klein natuurreservaat rond de poel de
Braeck met ijsvogelwand, natuurtheater en boshut.
3. Buurtmoestuin en weggeefkraam.
4. Aansluitend: het kabouterpad (natuurpad) van de
schooltuinen; en een overdag toegankelijke doorgang
naar de volkstuinen.
Huidige situatie in 2021
en streefbeeld over 3 jaar in 2024

1. Nu: groene buurtorganisaties rond het Overbrakerpad, werken nauwelijks samen, zijn gescheiden door
grote hekken en uiteenlopende en soms tegengestelde
vormen van beheer, management en financiering.
Over 3 jaar: groene netwerkorganisatie bundelt,
beheert, coördineert en financiert de groene
buurtactiviteiten rond het Overbrakerpad.
2 Nu: het huidige Westerpark/Westergas en het
toekomstige Groot Westerpark is vooral gericht op
horeca/festivalbezoekers, toeristen en recreatieve
consumenten.
Over 3 jaar: Groot Westerpark bevat ‘functiegebieden”
voor de buurt gericht op participatie/vrijwilligerswerk/
natuurbeleving; met name rond het Overbrakerpad voor
bijv. kinderen en sociaal zwakkere groepen uit de buurt.
3. Nu: landschapspark de Bretten is een lappendeken
van slecht toegankelijke groengebieden en kijknatuur
zonder samenhang en buurtfuncties.
Over 3 jaar: landschapspark de Bretten is gericht op
natuurbeleving van historische cultuurlandschappen en
‘wilde natuur’ met een scala van buurtactiviteiten/
natuurparticipatie en vrijwilligerswerk.
4. Nu: Schooltuinen hebben geen middelen en
mogelijkheden om te participeren in buurtprojecten.
Over 3 jaar: Schooltuinen verbinden en faciliteren ism
Nemo uiteenlopende buurt-natuurprojecten aansluitend
op hun kindertuin-activiteiten.
5. Nu: Nemoland Westerpark heeft geen beschermde
juridische status op het terrein van de Schooltuinen,
Over 3 jaar: Nemoland Westerpark is een zichtbaar
groen kruispunt van ecologische zones, wandelroutes
en groene buurtprojecten beheerd door buurtbewoners
en schooltuinkinderen, en is een integraal en
geaccepteerd onderdeel van de gemeentelijke plannen
voor Groot Westerpark en de Bretten.

Beleidskaders
De activiteiten van Nemoland zijn gebaseerd op de
uitgangspunten van de volgende beleidskaders.
a.
Bestemmingsplan en diverse visie/inrichtingsen beheerplannen van het Stadsdeel voor het z.g.
natuurpark van het Westerpark rond het Overbrakerpad
b.
Groenvisie 2050. Hierin pleit wethouder Laurens
Ivens voor meer buurtgroen, buurtmoestuinen, stadslandbouw, uitbreiding ecologische zones en participatie
van buurtbewoners.
c.
Nota Strategisch Huisvestingsplan
Schooltuinen, vastgesteld door de Gemeenteraad juli
2019; gericht op o.a. het versterken van de buurtfunctie
van schooltuinen en een bredere toegankelijkheid.
Gepleit wordt voor een pilot “experiment tuinieren door
buurtbewoners buiten reguliere openingstijden". Ook
wordt gepleit voor een creatieve inrichting om de
toegankelijkheid voor de buurt te vergroten.
d.
De Tuinen van Westerpark, plan tot versterking
van de volkstuinparken in Groot Westerpark, 2018. Plan
voor de verruiming van de openstelling, waarin ook de
verbinding met de schooltuinen is opgenomen.
e.
Structuurvisie Amsterdam 2040 met veel
aandacht voor het Westerpark als onderdeel van de
Brettenzone en de Hoofdgroenstructuur, gericht op het
versterken van ecologische zones, het verbeteren van
wandelverbindingen en betere integratie van de
tuinparken
f.
Een toekomstbestendig Westerpark in het
perspectief van Haven-Stad, 2019. In de visie van
Haven-Stad krijgt het gebied rond Nemoland de functie
van natuureducatie en de locatie van Nemo wordt
daarin genoemd als buffer en NME-centrum
7.
Startnotitie opgave Westerpark in balans 2018:
Het Westerpark heeft een belangrijke functie voor de
buurt, maar ook voor de stad. Grote bedreiging is
verschraling van de openbare ruimte. Om dit te
voorkomen zijn extra inzet en investeringen in het
openbare groen nodig. (…)
8.
Gebiedsplan 2020 Westerpark. Focusopgave 6:
Samen met bewoners werken aan een autoluw, groen,
schone en duurzame leefomgeving.
9.
LaBGreen De Bretten, een initiatief van
Stadsdeel Nieuw West verzamelt ideeën uit de buurt
voor de Bretten gericht op het versterken van
buurtfuncties en de uitbreiding van wandelmogelijkheden. Nemo leverde informatie over wandelmogelijkheden en knelpunten voor het Ontwikkelboek (2020).
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