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30-12-20
Graag vraag ik aandacht voor de volgende informatieve video op YouTube betreffende Nemoland Amsterdam:
https://www.youtube.com/watch?v=2ESa1V-z3iY
Nemoland Westerpark moet blijven!
Het kan niet zo zijn dat iemand, een zeer belangrijke manager in Amsterdam die over schooltuinen gaat, met een
bulldozer Nemoland Westerpark komt wegschuiven omdat er ‘nette’ schooltuinen moeten komen, en mooie
glanzende gebouwen ter meerdere eer en glorie van weet ik veel wie, Zeer Belangrijke Mensen.
Ik ken Nemo als wandelorganisatie al bijna 30 jaar. Ik woon weliswaar in Utrecht, maar draag Nemo (=
Niemand) een warm hart toe en stimuleer ‘het vrij wandelen’.
Jarenlang is men actief in Nemoland Westerpark met natuurbehoud, activiteiten voor kinderen, een
broedplaats voor ijsvogels, een buurtmoestuin waar veel mensen actief zijn. Allemaal dingen die de Gemeente
Amsterdam nastreeft.
Waarom zegt u dan de huur op van het Nemopand en Nemoland??
Waarom is dat?
Omdat het niet past in Uw plaatje van de Ideale Wereld??
Ik ben hier op tegen. NEMOLAND Westerpark moet blijven, in ieder geval qua natuurgebied.
U moet maar eens gaan kijken daar in Nemoland Westerpark, en het gesprek aangaan.
Nemoland Westerpark is een sympathieke plek, waar allerlei mensen, jong en oud, welkom zijn. Een plek
met natuur, verhalen. Niet ‘aangeharkt’, zoals U het zo graag schijnt te willen.
NEMOLAND MOET BLIJVEN!
Met vriendelijke groet,
Jana Blok
27-12-20
Ik schrijf u dit uit mijn grote bezorgdheid over het lot van Nemoland in het Westerpark. Ik ken deze plek! De
afgelopen 5 jaar werd het mijn tweede thuis als ik het heb over het niveau van vrijheid, liefde en zorg die deze plek
mij en vele anderen uit de buurt biedt. We zijn allemaal heel verschillend en we hebben onze stressvolle banen,
maar als we de kans krijgen om daar samen te komen, is het een enorme verademing om te zien dat we omringd
zijn door deze prachtige plek met zijn kleine vijver, tuinen, kassen en dieren zoals de ijsvogel, ook vossen en
konijntjes.
Het is een geweldige plek om yoga en mindfulness te beoefenen en om het niveau van ons
gemeenschapsbewustzijn te vergroten. De afgelopen jaren zijn er veel activiteiten georganiseerd om onze kennis
over verschillende gemeenschappen te vergroten en mensen te binden. Wat opvalt, is dat het nooit op een hippieachtige manier is gedaan, maar steeds met een groot gevoel voor duurzaamheid en een idee van toekomstige
welvaart. Nemo biedt dat gevoel van gezond verstand, bescheiden leven en van verbinding. Het is een plek waar
verschillende mensen en groepen bijdragen aan een gemeenschappelijk welzijn, dat tegenwoordig zo moeilijk te
vinden is en wat paradoxaal genoeg onze aangeboren behoefte als mens, als samenleving is.
Ik zie deze plek dan ook als een zeldzaam voorbeeld van een soort sociale &quot;lijm&quot; die niet gemakkelijk op
aanvraag kan worden gereproduceerd en ik geloof dat het eerder met grote zorg bewaard moet worden.
Meneer Laurens Ivens, laat dit kleine paradijs in Amsterdam niet uit het Westerpark verdwijnen.
Good luck to us! Lily
26-12-20

Bezwaar tegen het opzeggen van de huur van de buurtmoestuin en buurttuinhuis van Nemo.
Ik ben ruim 30 jaar lid van vereniging Nemo, de vereniging speelde al die tijd en nog steeds een belangrijke rol in
mijn leven. Daarom steun ik Peter, Mathilde en Vincent vol overtuiging in hun verzet tegen het opzeggen van de
huur van Nemo door de gemeente.
Voor mij is NEMO om twee activiteiten belangrijk, wandelen en de buurtmoestuin.
Wandelen: Vanaf de oprichting, rond mijn dertigste, neem ik regelmatig deel aan de wandelingen van Nemo.
Wandelen is nu populairder dan ooit maar vanaf de oprichting was de vereniging een van de eerste voorvechters
van het -vrije- wandelen in Nederland. Naast dat het gezond is, is het ook vanwege de contacten erg fijn om
regelmatig samen te in de natuur te zijn. Daardoor is Nemo een club die mensen gezond houd en verbindt. De
activiteiten zijn belangrijk voor het sociale leven van hun leden.
Buurtmoestuin: Sinds voorjaar 2020 werk ik elke donderdag in de buurtmoestuin van Nemo. Elke vrijwilliger heeft
zijn eigen reden om daar te zijn. De een heeft een ernstige ziekte achter de rug, de ander is gepensioneerd en weer
een ander zit tussen twee banen. Ikzelf was net hersteld van een burnout en doe dit tuinwerk als gezonde
tegenhanger naast mijn intensieve baan.
Voorbijgangers komen regelmatig in de Nemo-tuin: ze worden door ons gastvrij ontvangen, krijgen een kopje thee
en kunnen zelf wat groenten oogsten tegen een vrijwillige vergoeding. Nemo is sociaal en maatschappelijk
betrokken. Ze hebben talrijke initiatieven ontplooid en deze met succes gelanceerd. Moestuinieren is enorm
populair in Amsterdam, dat is begrijpelijk want tuinieren geeft rust en evenwicht. De NEMO-tuin maakt dit
laagdrempelig voor mensen zonder tuin .
Hoe is het mogelijk dat deze buurtmoestuin en het bijbehorende verenigingsgebouw juist nu, midden in de tweede
coronagolf, de huur wordt opgezegd? Ze zijn al 30 jaar pleitbezorgers van het gezonde wandelen en de activiteiten
zijn een sociaal vangnet voor veel amsterdammers. Ik begrijp het echt niet.
Nemo heeft ook nog nauwelijks de tijd om bezwaar te maken aangezien 15 januari de tuin al omgeploegd zal
worden en wij tijdens de lockdown niet bijeen kunnen komen. Het terrein van NEMO zal worden toegevoegd aan de
ernaast gelegen schooltuinen. Hebben de Schooltuinen het terrein echt nodig? Er is nog een flink stuk grond op het
gebied van de schooltuinen wat overwoekerd is en totaal verwilderd. Kan dit stuk niet eerst worden ingezet?
Tijdens de donderdagochtenden was het contact met de medewerkers van de schooltuinen overigens ongedwongen
en “collegiaal”.
Wat ik van u vraag voor mij en veel andere Amsterdammers: Laat NEMO voortbestaan op deze plek en trek de
huuropzegging in. De vereniging is voor veel Amsterdammers belangrijk voor hun fysieke en mentale gezondheid.
Daar ben ik er een van, ik hoop dat dat duidelijk is door mijn brief. Nemo is een voortrekker, niet alleen met
wandelen. Hun buurtmoestuin is er al vele jaren, ruim voordat er veel meer van dit soort moestuinen in de stad
ontstaan. Ik dank u voor uw aandacht en in afwachting van uw antwoord,
vriendelijke groet,
Els Voors-Kieft
20-12-20
Ik hoorde van de vereniging Nemo dat u hen wil ontruimen.
U heeft daarvoor geen reden opgegeven.
Ik vind dat niet netjes.
Waarom moet Nemo weg?
Wat gaat u met de ontruimde grond en het huis doen?
Heeft u een belangenafweging gemaakt?
Weegt de schade door de ontruiming van Nemo op tegen het alternatief?
Lydia Vorrink
Lid van de vereniging Nemo

24-12-20
Ik wil bezwaar aantekenen tegen het opheffen van de Nemo buurtmoestuin in het Westerpark.
De buurtmoestuin is een oase van rust in het drukke Amsterdam.
Een kleine postzegel op het grote terrein van de schooltuinen waar al gedurende vele jaren door vrijwilligers op
biologische wijze kruiden, groenten en bloemen worden gekweekt. Een unieke en waardevolle plek waar ik in de
buitenlucht kan tuinieren, anderen ontmoet en tot rust kom op nog geen tien minuten fietsen van mijn huis. Ik zie
hoe fijn en belangrijk de moestuin is ook voor veel andere vrijwilligers. Zij komen er tot rust en gaan na verloop van
tijd weer aan het werk, starten een opleiding, vinden een bij hen passend doel of blijven gewoon lekker tuinieren.
Het zou voor mij en de andere vrijwilligers een groot verlies zijn als de moestuin moet worden omgeploegd
en opgeheven. Wij verliezen daarmee een unieke groene oase en ontmoetingsplek in de buurt.
Ik begrijp het niet. Zeker nu ik in het Parool van 19 december het artikel in PS "De klas krimpt" lees. Daarin
wordt de trend beschreven dat gezinnen de stad verlaten. Met als resultaat 30% krimp van het aantal leerlingen op
de basisscholen. Dus ook minder kinderen op de schooltuinen.
Daarom moet de buurtmoestuin behouden blijven.
met vriendelijke groet,
Siu Yin Tjoa
vrijwilligster in de buurtmoestuin
18-12-20
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het besluit om de huur op te zeggen van het buurttuinhuis en het medegebruik
van de buurtmoestuin (samen 'Nemoland Westerpark') op het terrein van Roos schooltuinen in het Westerpark. De
waardevolle buurt- en natuuractiviteiten van de stichting Nemo voorzien al meer dan drie decennia in een grote
behoefte. Denk onder andere aan natuureducatie, de biologische moestuin en ook de ijsvogelmuur.
Niet voor niets is de groene buurtvoorziening van Nemo tot stand gekomen op initiatief van het toenmalige
Stadsdeel Westerpark/West, die het gebouw in 2008 heeft toegewezen aan Nemo voor sociaal/culturele
activiteiten. Ook het gebruik van de buurtmoestuin is een initiatief geweest van de stadsdeel. Daar komt nog bij dat
het besluit van de gemeente in strijd is met het huidige gemeentelijk groenbeleid voor dit deel van het Westerpark.
Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat dit besluit gesteund wordt door het stadsdeelbestuur/commissie.
Ik verzoek u dringend de sanering van het buurttuinhuis en de buurtmoestuin te voorkomen en stichting Nemo
blijvend in staat te stellen om samen met andere buurtorganisaties door te gaan de gemeentelijke groenvisie voor
dit gebied vorm te geven.
Met vriendelijke groeten,
Jaap van der Kooij
17-12-20
Als vrijwilliger bij de moestuin van Nemoland nam ik met schrik kennis van het mogelijke einde van deze prachtige
voorziening. Ik woon sinds anderhalf jaar in deze buurt en ben afgelopen zomer voor het eerst bij Nemoland binnen
gestapt, op zoek naar vrijwilligerswerk. Ik vond er een oase van rust, heb al veel geleerd over verantwoord tuinieren
en fijne mensen ontmoet. Prachtig hoe mensen uit de buurt langs kunnen komen en voor een vrijwillige donatie
kunnen komen plukken. Iedere bezoeker wordt warm ontvangen en rondgeleid, mensen gaan met een grote
glimlach weer naar huis. Mij heeft het in tijden van ziekte een zinvolle tijdsbesteding geboden en sociale contacten.
Ook voel ik me meer erbonden met de buurt, m.a.g. dat als ik in het park ga wandelen, ik meteen ook zwerfvuil (een
grote plaag in het Westerpark) help opruimen. Nemoland past zó in de opzet van het Westerpark, samen met de
buurtboerderij, kinderboerderij en het Woest Westen. Het maakt de buurt in zijn geheel een betere plek om te
wonen. Dus: Nemoland moet blijven!!
M.vr.gr.
Renée van Steenderen

24-12-20
Verzoek.
Nemoland in het Westerpark dreigt per 15 januari te worden ontruimd. Dit is een ecologische oase midden in het
tumult van Amsterdam, een plek waar ik graag kom om met wat vrienden samen yoga oefeningen te doen, wat te
mediteren of gewoon frisse lucht te snuiven. Ik zou het heel erg vinden als dit soort plaatsen die nog enigszins in
balans zijn zouden verdwijnen. Ik zou je daarom graag willen verzoeken om je invloed aan te wenden om deze
ontruiming te stoppen. Hieronder wat feitelijke info. Alvast heel veel dank!!
Met vriendelijke groet,
Loek
Hierbij ontvangt u in de bijlage een bezwaarschrift&verzoekschrift van Stichting Nemo met betrekking tot de
geplande ontruiming van Nemoland Westerpark (buurttuinhuis en buurtmoestuin) op het terrein van de Roos
Schooltuinen. Wij sturen u dit bezwaar/verzoek omdat u op dit moment het gebied Westerpark en het project Groot
Westerpark in uw portefeuille heeft, en ook als voorzitter de uiteenlopende belangen in dit conflict beter kunt
beoordelen. De gewaardeerde buurtvoorzieningen van Nemo zijn immers een initiatief van het toenmalige
Stadsdeel Westerpark/West die het gebouw in 2008 heeft toegewezen aan Nemo voor sociaal/culturele activiteiten
en ook het gebruik van de buurtmoestuin is een initiatief geweest van de stadsdeel. De geplande ontruiming van
deze buurtvoorzieningen door de Gemeente (Vastgoed en Dienst Schooltuinen) is in flagrante tegenspraak met het
gemeentelijk groenbeleid voor dit deel van het Westerpark, en zelfs met het eigen beleid van de Schooltuinen
volgens haar Huisvestingsnota.
Wij maken dan ook bezwaar tegen het besluit van de gemeente Amsterdam om zonder aanleiding of motivatie de
huur van het buurttuinhuis en het medegebruik van de buurtmoestuin (samen 'Nemoland Westerpark') op te
zeggen op het terrein van Roos schooltuinen in het Westerpark. Ook verzoeken wij u de visie en plannen van Nemo
te ondersteunen zoals we die in de bijlage uitwerken. Het gaat immers om gewaardeerde buurtvoorzieningen die
door het Stadsdeel gerealiseerd zijn en functioneren als uitwerking van gemeentelijk beleid voor dit gebied
(groenbeheer, natuureducatie, buurtparticipatie, visie/inrichtingsplannen, uitgangspunten project Groot
Westerpark). De geplande ontruiming is ook strijdig met het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeentelijke
schooltuinen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1197) dat in juli 2019 door de Gemeenteraad is vastgesteld en die het kader
bieden van de Nemo-activiteiten. De voorgestelde ontruiming door de Gemeente is onbillijk, onrechtmatig en
onuitvoerbaar, zeker in Corona-tijd. In de bijlage een uitgebreide motivatie van ons bezwaar/verzoek en
achtergrondinformatie. Wij vertrouwen er op dat u de geplande ontruiming kunt voorkomen en de gemeentelijke
groenvisie voor dit gebied (zoals Nemo dat samen met andere buurtorganisaties vorm geeft) kunt helpen realiseren.
De groene buurtvoorziening van Nemo, 32 jaar in het Westerpark en 12 jaar op het terrein van de Roos
schooltuinen, is tot stand gekomen dankzij initiatieven van het vroegere Stadsdeel Westerpark en Stadsdeel West.
Wij denken dan aan de grote inzet van bv. Peter Mattie, Hokon Hansen, Ruud Grondel, Dick Jansen, Dirk de Jager en
vele anderen. Het gaat ons niet zozeer om het eigen belang van Nemo, maar om een visie op groen, ecologie en
buurtparticipatie zoals die vooral in het nieuwe Westerpark vorm heeft gekregen. Sinds dat het beheer van de
schooltuinen een eigen RVE is geworden van de centrale stad, heeft de schooltuinen formeel dit beleid van de
gemeente overgenomen (Huisvestingsplan), maar in de praktijk doet zij precies het omgekeerde: waardevolle
buurtvoorzieningen die op initiatief van het stadsdeel zijn mogelijk gemaakt, worden ontruimd (en dat midden in de
2e Corona-golf).
Wij benaderen u met dit verzoek rechtstreeks omdat de centrale manager van de Schooltuinen José Kokken aangaf
haar besluit Nemoland te ontruimen had "afgestemd met het stadsdeel". Wij weten niet met wie zij in het stadsdeel
contact heeft gehad, maar het lijkt ons uitermate onwaarschijnlijk dat haar besluiten gesteund worden door het
stadsdeelbestuur/commissie.
Wij vragen u dringend deze rampzalige sanering van groene buurtvoorzieningen te voorkomen en ons te helpen
deze voorzieningen verder te ontwikkelen.
Loek Jehee

16-12-20
Bij deze wil ik aandacht vragen voor de voorgenomen sluiting van de buurtmoestuin Nemoland in het Westerpark.
Een aantal jaren al ben ik met veel plezier vrijwilliger in de buurtmoestuin van Nemoland.
Ik woon in de Staadsliedenbuurt en vind het heel fijn dat ik af en toe naar de groene oase van Nemoland toe kan
gaan. Daar geniet ik van de rust en de stilte midden in de stad. Ik houd van het in de tuin bezig zijn samen met
andere vrijwilligers en buurtgenoten. Nemoland heeft een sociale functie, het is fijn om met elkaar buiten bezig te
zijn en een plek om de drukte van de stad even te ontvluchten. De buurtmoestuin en ook de bostuin geven voor mij
een meerwaarde aan het woongenot in de buurt en ik vind het een unieke plek in de stad.
Van ganser harte vraag ik dan ook aan u om er alles aan te doen om het besluit om de buurtmoestuin te laten
verdwijnen te heroverwegen en deze plek niet verloren te laten gaan voor de buurt; groen is zo belangrijk voor
iedereen!
Het wonen in de Staasliedenbuurt zou niet meer hetzelfde zijn zonder Nemoland.
Met vriendelijke groet Jeannette Reurslag
14-12-20
De Vereniging Vrienden van het Westerpark heeft met verbazing kennis genomen van het besluit van de gemeente
om op korte termijn de natuurwandelclub Nemoland de huur op te zeggen bij de schooltuinen in het Westerpark.
Onze vereniging is al vele jaren gesprekspartner van het stadsdeel over het Westerpark en wij beijveren ons om de
pareltjes die het Westerpark zo speciaal maken te behouden en te versterken. En een van de pareltjes is Nemoland,
dat al vele jaren bezig is met een veelvoud aan buurt- en natuuractiviteiten, waarvan we juist zouden willen dat er
meer van waren.
We zijn er ook verbaasd over dat de buurt of wij als gesprekspartner van de gemeente hier niet over geconsulteerd
zijn.
De ijsvogelmuur, de natuureducatie, de biologische moestuin, het aantal activiteiten van Nemoland is te groot om
op te sommen.
Dit mag niet verdwijnen.
Wij verzoeken u dan ook dringend dit besluit terug te draaien.
Groet,
Diego Pos
Voorzitter Vrienden van het Westerpark

10-12-20
Nemo moet blijven!
Het is een belangrijke Amsterdamse organisatie die mensen verbindt,
eenzaamheid bestrijdt (onder andere door aantrekkelijk aanbod voor ouderen),
natuur en milieu beschermt en vergroot, wandelen/bewegen stimuleert en
daarmee gezondheid bevordert. Ik ben bijna 25 jaar lid en het verlies van
Nemo betekent verlies van kwaliteit van leven voor mij.
Ineke Vervoort 70 jaar
Sterkte met de strijd
Hartelijke groet
Ineke

10-12-20
BEZWAARSCHRIFT /VERZOEKSCHRIFT
Tot mijn grote verbazing en schrik heb ik gehoord dat de gemeente Amsterdam een brief heeft
gezonden waarin in Nemoland wordt gesommeerd om de buurtmoestuin schoon op te leveren en
dat de huur per 1 maart is opgezegd.
1k vind het onbegrijpelijk dat een stichting als Nemoland die al sinds 2008 op deze locatie zit, deze
plek zelfs heeft toegewezen gekregen van de Gemeente Amsterdam, moet verdwijnen. Nemoland
doet met veel projecten (sommigen naar mijn weten zelfs in samen werking met de gemeente)
zoveel goeds voor het Westerpark, directe buurtbewoners en vele stadsgenoten.
1k, als medegebruiker van Nemoland, geef daar bijvoorbeeld maandelijks een klankschaalconcert
voor buurtbewoners die even tot rust willen komen en ontspannen. De resonantie van mijn
klankschalen brengt mensen in ontspanning en dat is jets waar iedereen, zeker in deze spannende
corona tijden, behoefte aan heeft. Het zal heel erg jammer zijn als 1k dat de buurtbewoners en
gebruikers van het Westerpark niet meer kan bieden. 1k hoop dan ook dat de Gemeente Amsterdam
terug komt op deze beslissing.
Ook wil 1k zeggen dat 1k het verbazingwekkend vind dat het bij een kort briefje van enige regels blijft
en dat er niet wordt nagedacht over een oplossing. Het Iijkt me niet meer dan logisch dat als, om wat
voor reden dan ook iemand, (in dit geval Nemoland) een huis moet verlaten dat er als compensatie
een aanbod komt voor een andere plek.
Er zou dus op z’n minst minimaal een andere plek moeten worden aangeboden maar ik hoop
natuurlijk dat Nemoland op de huidige locatie haar goede projecten voort kan zetten
1k hoop dan ook met heel mijn hart dat op dit besluit wordt teruggekomen.
Met vriendelijke groet
Rieneke van den Broek
9-12-20
Naam Johan Zoutberg
Uw bericht
Beste wethouder,
Vandaag vernam ik dat u Nemo wilt ontruimen in het Westerpark, zonder hen een alternatief te bieden. Ik schrok en
dacht dit kan toch niet waar zijn. Ik - met vele andere Amsterdammers - ben al 30 jaar lid van deze Amsterdamse
vrijwilligersorganisatie . Ik verneem graag van u met welke motieven u Nemo om zeep wilt helpen.

30-12-20
Mevrouw Ulichki, mevrouw Kokken, mevrouw Moorman
Wat een vreemd niet onderbouwd besluit!!
Dan ook nog eens in Coronatijd.
Ik zal er geen doeken om winden Mijn onderbuikgevoel laat mij NOOIT in de steek. Onder het mom dat men de
grond nodig heeft en een eigen indeling gaat maken: geloofd u het zelf? Kunt u nog wel goed slapen straks, u
zichzelf nog in de spiegel aankijken? Is dit allang bekokstoofd in dit jaar daar over te broeden? Tijd genoeg?
Realiseert u zich hoe hoog de prijs is voor de mensen boven deze zg. pandemie? Nog meer afnemen van mensen?
Het is in één woord Misdadig wat hier (zoals ik het voel) onder valse vlag bedacht wordt. Terwijl dit één geheel
vormt met de schooltuinen. Kortom een walgelijke vertoning. Men zou zich moeten doodschamen hier aan deel te
nemen.
Ada Klootwijk

9-12-20
BEZWAAR TEGEN ONTRUIMING NEMOLAND WESTERPARK EN
VERZOEK TOT BEHOUD VAN DEZE UNIEKE PLEK IN AMSTERDAM!
Aan:
B&W wethouder Laurens Ivens
Stadsdeel West voorzitter Fenna Ulichki
José Kokken, centrale manager van de Schooltuinen
Hierbij maak ik ernstig bezwaar tegen de voorgenomen ontruiming van Nemoland (buurttuinhuis en buurtmoestuin)
op het terrein van de Roos Schooltuinen.
Hiervoor zijn vele argumenten aan te voeren. In dit bezwaar wil ik mij echter beperken tot de directe gevolgen voor
de vrijwilligers van Nemoland.
Met veel plezier ga ik elke dinsdag naar Nemoland om daar samen met een groep fijne en aardige mensen
vrijwillig te werken in de moestuin en het prachtige natuurterrein er omheen. Anderen doen dat ook en/of op
donderdag en zaterdag. Een prettige en zinvolle dagbesteding voor mij en enkele tientallen andere mensen (uit alle
buurten en stadsdelen)
Veelal mensen, waaronder ikzelf, die om uiteenlopende redenen niet meer aan de slag komen op de
reguliere arbeidsmarkt. En daarom, in de eerste plaats omdat ze dat zelf graag willen en in de tweede plaats binnen
het kader van de Participatiewet*, toch nog zo veel mogelijk willen meedoen in de maatschappij.
Ik begrijp niet dat de gemeente (Werk en Inkomen) dit doel aan de ene kant op vele plekken stimuleert en
het aan de andere kant op andere plekken juist afbreekt. Want dat dreigt met de opheffing van Nemoland te
gebeuren: een grote groep mensen komt ineens –voor sommigen na jaren- zonder vrijwilligerswerk te zitten!
Persoonlijk zou een ontruiming mij -en ik denk dat ik hier mag spreken voor alle vrijwilligers- zeer veel
verdriet doen…
Graag zie ik uw reactie tegemoet,
Met verontruste, maar toch nog vriendelijke groet,
Michel Kok

30-12-20
Aan Burgemeester & Wethouders van Amsterdam
t.a.v. Mevrouw M. Moorman, Wethouder Onderwijs
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Amsterdam, 30 december 2020
Geachte Mevrouw Moorman,
Als oud-medewerker van Stadsdeel Centrum, Directie Bedrijfsvoering, afdeling Financien, en nu reeds ruim 5 jaar
met pensioen deel ik u het volgende mede. Staat u mij toe een persoonlijk tintje aan onderstaande protestbrief toe
te voegen.
Twintig jaar geleden ben ik lid geworden van de Wandelvereniging Nemo. De Vereniging beschikte over eigen busjes
en hiermee reden we op zondagen naar een van de vele natuurgebieden die ons land rijk is, mits gelegen binnen
een straal van ongeveer 100 km buiten Amsterdam.
De laatste jaren wordt ook veel van het openbaar vervoer gebruik gemaakt.
Na het drinken van zelf meegebrachte koffie begonnen we met onze groep van ongeveer 10-15 deelnemers aan een
dagwandeling van ongeveer 15-20 km op basis van een van tevoren uitgestippelde route in de vrije natuur.
In die twintig jaar heb ik ruim 300 zondagwandelingen mogen maken met een leuke groep andere sportieve
wandelaars, meestal bestaande uit een vaste kern met een wisselende samenstelling.
Tijdens het wandelen gingen de gesprekken behalve over persoonlijke aangelegenheden vaak over boeken,
literatuur, reizen, muziek.

Behalve activiteiten op wandelgebied heeft Nemo al 12 jaar de beschikking en het gebruik van een stuk grond in het
Westerpark. Dit bestaat uit goed onderhouden buurtmoestuinen en een buurttuinhuis annex clubgebouw, namelijk
de voormalige bedrijfswoning van de vroegere beheerder van de Schoolwerktuinen. Al vele jaren heeft Nemo met
vrijwilligers uit de buurt tot nu toe de zorg en het beheer gehad over dit stuk grond en het uitgebouwd tot een
prachtig en goed onderhouden stuk natuur voor de buurt. Het kan toch niet zo zijn, dat al dit werk waar veel liefde
en energie voor de natuur ingestoken is, binnenkort ondergeschoffeld gaat worden door het gemeentebestuur.
Gaat u zelf eens kijken hoe mooi alles erbij ligt.
Nemo is geen club van oude mensen, van dingen die zomaar voorbijgaan. Nemowandelaars zijn een heterogeen
gezelschap. Dat is ook de geheime formule van Nemo: we zijn allemaal verschillend in karakter en eigenschappen en
toch passen we goed bij elkaar.
Regelmatig trekken we onze wandelschoenen aan. Als vrije wandelaars zijn we op weg naar de ruimte en de stilte
met het geluid van de vogels en het ruisen van de wind door de bladeren van de bomen.
Op die manier proberen we in deze tijdelijke wereld ons bestaan, ons leven een beetje vorm te geven. Ik heb al eens
gezegd dat wandelen een vorm van kunst is en de actieve Nemoleden hebben dat wandelen al jaren tot kunst
verheven. De natuur is dat kunstwerk. En in dat decor mogen wij de hoofdrol spelen! Het niet maken van
wandelingen is net zoiets als niet reizen, geen boeken lezen, niet naar muziek luisteren. Het is niet
levensbedreigend, maar er ontbreekt iets.
Beste Mevrouw de Wethouder, derhalve protesteer ik bij deze dus als Nemo-lid tegen de opzegging van zowel de
huur van het gebouw (dat de wandel/natuurvereniging Nemo nu al sinds 2008 als wandelcentrum en buurttuinhuis
gebruikt) als tegen het beëindigen van het gebruik van de buurtmoestuin, op het terrein van de schooltuinen.
Ik ben van mening dat Nemo als buurtmoestuinbeheerder goed werk verricht en dat Nemo als landelijke
wandelvereniging heel veel nuttigs heeft gedaan en nog doet voor de bevordering van het wandelen en het
openhouden van wandelpaden, met name in Groot Westerpark en de Brettenzone.
Verder biedt Nemo een heel goed en laagdrempelig alternatief voor alleenstaanden om te wandelen en zich te
kunnen aanmelden bij een informele wandelclub om eens lekker een dag mee te wandelen of deel te nemen aan
andere activiteiten in/rond het buurttuinhuis.
Verder is Nemo van belang, omdat veel Amsterdammers en omwonenden uit buurgemeenten, zoals
ondergetekende, in aanraking zijn gekomen met wandelen bij een leuke en ongedwongen vereniging, die niet alleen
oog heeft voor wandelen, maar ook voor de natuur, natuurbehoud en behoud van het oude cultuurlandschap, dat in
Nederland al jarenlang, maar vooral ook de laatste jaren, in zeer ernstige mate bedreigd wordt.
Nemo is ook van groot belang voor de stad, aangezien mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer
door hun projecten kunnen wennen aan een regelmatig dagritme en hoop en perspectief krijgen op een
perspectiefvolle baan. Ook de buurtmoestuin biedt kansen voor stadsmensen om dichter bij de natuur en groen te
komen en dat is ook veel beter voor de algehele gezondheid dan het steen en het beton, waar steeds meer mensen
in Nederland tussen moeten leven.
In het algemeen bezien is het bevorderen van dit stukje groen en blauw in een zeer snel verstedelijkt westen en in
Nederland van het grootste belang voor het behoud van de natuur, de biodiversiteit, schone lucht, het milieu en het
algehele welbevinden van de mensen.
Tot slot vind ik het opzeggen van de huur onrechtmatig, omdat Nemo juist doet wat van de schooltuinen verwacht
wordt: opzetten van een buurtmoestuin, faciliteren van groene buurtinitiatieven en afstemming met de groene
omgeving en andere groene organisaties in het park.
In afwachting van een nadere reactie,
Met vriendelijke groet,
A.C.M. (Anton) Broerse (70)
30-12-20
Met deze brief wil ik mijn steun betuigen aan de Nemo organisatie. Nemo mag niet verdwijnen uit het Westerpark.
De organisatie speelt een belangrijke sociale rol in de buurt, met name door middel van het moestuin project. In
moestuin werken veel vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat bezoekers van het Westerpak bewust worden gemaakt van
het belang van ecologische tuinbouw. Daarnaast zet de Nemo-organisatie zich in voor het behoud van de natuur.
De rol van Nemo is altijd geweest om zich bewust te zijn van het belang van het bewaren van een evenwicht tussen
mens en natuur. Op basis van de genoemde argumenten denk ik dat Nemo wel in het Westerpark moet blijven.
Met vriendelijke groet, J. Arguedas Flores

