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eindeloos wandelen en struinen
natuurexcursies en natuurlijk eten
mythisch wandeltheater
acties voor onverharde voetpaden
werken in het groen

WANDELEN NAAR HET VERLOREN LAND

Op zoek naar het Verloren Land
Het natuurlijke en historische landschap is bijna
vergeten en op de meeste plaatsen verloren. In de
marges van het (stads)landschap en het achterland ligt
dit verloren landschap nog zichtbaar aan de oppervlakte. Wandel mee met Nemo naar het verloren land
via onbekende voetpaden: sluipwegen, grasdijken,
achterommetjes, boerenerven, jaagpaden, kerkepaden,
vrijerslaantjes en schapendriften. Onverharde
voetpaden zijn de verhaallijnen naar de oorsprong van
het landschap. De wandelaar wordt een tijdsreiziger
naar de geheimen van het landschap.
-Wie is Nemo?
Nemo is geen science center, maar sinds 1988 de
enige vereniging in Nederland voor wandelaars die
houden van struinen en pionieren in de natuur.
Struinen is niet alleen de gezondste manier van (traag)
voortbewegen, maar ook de meest aardse manier van
kijken en beleven: stapsgewijs en buiten de gebaande
paden, op zoek naar de sporen van “het verloren land”.

-Wat doet Nemo?
* Het hele jaar door dagwandelingen, natuurexcursies,
wandelweekends en wandelweken
* Wandeltheater en verhalenwandelingen (wandelen
gecombineerd met mythen en theater)
* Werken in het groen en het ambachtelijk verwerken
van groenproducten
* Acties voor het behoud en aanleg van voetpaden
* Tijdschrift de Vrije Wandelaar e.a. publicaties
* Natuurlijk eten met Nemo (wandelen en daarna eten
en verhalen vertellen in de Braeck)
* Aanbod van vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages
en reïntegratie/reactiveringstrajecten.
-Waar is Nemo?
Natuurcentrum de Braeck
Nieuwe Westerpark
Overbrakerpad 2
1014 AZ Amsterdam
tel. 020-6817013
www.struinen.nl
voetpaden@gmail.com
Natuurcentrum Nemoland
Miedzylesie (Ramberg) 5
58-512 Stara Kamienica
Reuzengebergte Polen
tel. 0048-757693605
www.nemoland.org
nemoland@op.pl

“Niemand mag hier komen”
Nemo is Latijn voor „niemand‟; zo heet elke wandelaar
die zich laat verrassen door het toeval en zijn grenzen
overschrijdt in het land van bordjes en prikkeldraad.
Net als Odysseus, de stripfiguur Little Nemo en Captain
Nemo van Jules Verne, wordt hij een ontdekkingsreiziger naar het Verloren Land; het grenzeloze
niemandsland waar „niemand‟ mag komen, te voet naar
een onbekende horizon...

Wandelaars horen bij het landschap
Onverharde voetpaden zijn niet alleen belangrijk voor
wandelaars; ze zijn ook een ecologische (verbindings)
zone. Door het wandelen blijven paden behouden en
worden natuurwaarden beschermd. Voetpaden horen
bij het cultureel erfgoed; door te wandelen lees je de
geschiedenis en de verhalen van het landschap en de
mensen die er liepen. Wandelen houdt de verhalen
levend en schept nieuwe verhalen. Een landschap
zonder voetpaden en (wandel)verhalen verkommert als
een mens zonder geheugen…

Natuurcentrum de Braeck
Het centrum van Nemo ligt midden in het nieuwe
Westerpark, op het terrein van de Schooltuinen; tussen
de Kinderboerderij, de Waternatuurtuin, Volkstuinen
Nut&Genoegen en Begraafplaats Barbara.
Het is een prachtig gebouw met een grote bostuin.
Nemo gebruikt de ruimte niet alleen als kantoor, maar
ook als activiteitencentrum voor groenliefhebbers en
startpunt van wandelingen. De geheimzinnige tuin met
de 'verhalenpoel' biedt de inspiratie van het Nemo
Wandeltheater voor verhalen over Uko van Okesdorp,
de watergeest Swawa, lusthof Soelen en herberg de
Bretten.

Nemoland Polen
In het Reuzengebergte ligt Nemoland, het centrum van
Nemo. Juist in Polen, omdat Polen staat voor het
mooiste en onbekendste wandelland van Europa.
Omdat Polen eeuwenlang het “verloren land” van
Europa was, vergeten, van de kaart geveegd, laat het
landschap zich lezen als een prachtig verhaal en zijn
wandelaars welkom om dit wonderlijke Polen te
ontdekken. Natuurcentrum Nemoland is een prima
startpunt van wandelingen en je kunt er overnachten op
een landgoed van 32 ha. met uitstekende
voorzieningenvoor groepen en individuele gasten.

