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WANDELEN!
Wandelen op zondag

De Nemobus blijft rijden!
Door de steun van Nemoleden voor de zondagwandeling blijft
ook in 2012 de Nemobus op de weg! Vincent en Jaime zorgen
voor de zondagwandeling, compleet met koffie/soep. Al 24
jaar is de wandelbus van Nemo een begrip voor
wandelliefhebbers. De Nemowandeling nu ook op
http://voetpaden.blogspot.com
Programma en meer info: www.struinen.nl
Wandelen op zaterdag

Alies wandelt door!
Onvermoeibaar wandelt Alies voort. Elke maand organiseert
ze een prachtige wandeling via openbaar vervoer.; en dat al
vele jaren lang. Ook weer de komende maanden op zaterdag:
21 april, 19 mei, 16 juni, 18 augustus, 15 september.
Wandelen op vrijdag

Amsterdamse Omloop
Vanaf 20 april 2012 gaat Nemo op vrijdag de omgeving van
Amsterdam verkennen. In de stadsranden en buitengebieden
liggen de mooiste wandelmogelijkheden. Margreet Spruyt en
Ton Verkroos hebben de wandeling uitgezet en begeleiden de
wandeling. Elke vrijdag via openbaar vervoer, om 12 uur voor
het CS bij het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis (VVVkantoor
bij het Centraal Station). Van hieruit gaan we met bus/tram of
metro de stad uit. De wandeling is ca 10 km. Deelname 3,50

Nemotuin de Braeck elke zondag open 13-17 uur

Weekends

Het Nemocentrum in het Buurtschap Overbraeck
(Westerpark) is een onbekende groene oase in het
Westerpark. Elke zondagmiddag is de Nemotuin open voor
leden en Nemovrienden met een bijzonder aanbod:
* Koffie/thee en Nemosoep uit eigen tuin!
* Expositie historische kaarten
* Film ‘De groene hemel’ over oer-tuinman Bert Ydema die
vroeger hier woonde en de tuin heeft opgezet
* Startpunt van het Bretten Natuurpad, door de volkstuinen
naar de Bretten en de Spaarndammerdijk.
* Startpunt historische rondwandeling Buurtschap Overbraeck
* Alles over de ijsvogel! In de kijkhut kun je naar de ijsvogels
kijken die er ongetwijfeld weer gaan broeden. Binnen is een
permanente presentatie over de ijsvogel, en veel boeken en
andere lectuur.
* Lusthof Soelen. Bij het Nemocentrum was in de 18e eeuw de
lusthof Soelen van de koopman/kunsthistoricus Beudeker.
Met veel historisch materiaal brengt Nemo de lusthof weer
tot leven. Elke zondag een presentatie!
* Natuur-actief! Werk mee om deze activiteiten te
ondersteunen. Er zijn altijd klussen in de natuur, de soeptuin
van Nemo en het bedienen van de bezoekers.
Toegang gratis voor Nemoleden en met vriendenpas.

Weekend Winterswijk 6-7 okt
Weekend Schiermonnikoog 14-16 sept

Natuurexcursies met Evert en Arend

Wandelen langs het Noord-Hollandpad

Met Margreet door Noord Holland
Het Noord-Hollandpad is een gemarkeerde lange- afstandwandelroute van Wieringen naar het Gooi. De route loopt
over slingerende dijken, langs kaarsrechte kanalen, over
boerenland, hekjes met en zonder overstapjes, rustige
landwegen, voet- en fietspaden. Een keer per maand wandelt
Margreet Spruyt langs de mooiste etappes van het NoordHollandpad. De wandelingen zijn ca. 15 km en vertrek en
eindpunt is per openbaar vervoer bereikbaar. Korter lopen is
ook mogelijk. Data: elke 2e zaterdag van de maand;
14 april, 12 mei, 9 juni. Deelname € 4

Weken

Pelgrimsreizen over het Poolse Jacobspad 1-8 juli / 22-29 juli
Wandel&natuurweken Nemoland Polen: mei en hele zomer
Wandelen met Dickens 10-15 juni, 15-20 juni, 12-17 aug
Oud&Nieuwweken

* Brinkheurne Achterhoek 28 dec 2012 - 2 jan 2013
* Nemoland Polen 26 dec 2012 - 2 jan 2013

14 en 20 april, 8, 11 en 25 mei, 3, 8 en 22 juni, 5 okt
Eten in de Nemokeuken

Vrijdag 20 april, 8 mei, 25 mei, 8 juni, 22 juni
Open Dag Overbraeck zondag 3 juni
Algemene Ledenvergadering Vereniging Nemo

vrijdag 13 april 20u in het Nemocentrum Westerpark

Pelgrimsreizen in Polen over het Jacobspad

1-8 juli en 22-29 juli 2012
In 2012 wandelt Nemo in Polen twee afzonderlijke weken het
hele Jacobs Pelgrimspad ‘Sudecka Droga Swiete Jakuba’. Van
het kloostercomplex Krszezow naar Luban.(105 km). We
beginnen en eindigen in Nemoland, begeleiding Mathilde
Andriessen/ Reissom all in: 325 euro. Excl heen/terugreis,
consumpties. Van Jelenia Góra naar Luban: 1 - 8 juli
Klooster Krszeszow - Jelenia Góra: 22 - 29 juli
Het Jacobs Pelgrimspad loopt door het zuidwesten van Polen.
In Luban sluit de route aan op de route naar Santiago de
Compostella in Spanje, via Praag. De route volgt zoveel
mogelijk oude historische paden, pelgrimspaden, en sakrale
objecten. We wandelen in een rustig tempo, het gaat om de
beleving en niet om het aantal kilometers. In 2010 is Nemo
begonnen met deze pelgrimstocht, die gemarkeerd is met de
Jacobsschelp. Langs de route vele mariabeelden, kruisen en
kerken. Heuvelachtig gebied met mooie uitzichten, onverharde
paden en soms ruige natuur.
Wandelen met Dickens

Vanaf zijn jeugd was Charles Dickens een enthousiast
wandelaar. In zijn romans komen steeds weer de mensen,
huizen en landschappen terug die hij zo leerde kennen.
Wandel mee in de omgeving waar Dickens opgroeide. Volg
zijn voetsporen en herken de locaties van Great Expectations,
David Copperfield en de Pickwick Papers.
* 10-15 juni incl. Medway Dickens Festival. Opg. voor 10 april
* 15-20 juni incl. Broadstairs Dickens Festival Opg. voor 1 mei
* 12-17 aug incl. Een dag Canterbury Opgeven voor 10 juni
Prijs: € 295,- (inclusief boekje, begeleiding, vervoer
wandelingen en vijf maal bed and breakfast).
Begeleiding: Anneke Hesp, auteur Walking with Dickens.
Weekend Winterswijk Achterhoek 13-14 okt 2012

2 dagen wandelen vanuit een hotel in het dorp Winterswijk,
vlakbij het station. De wandelingen zijn elke dag 15 km.
Reissom:69 euro. (1pp kamer 20 euro extra). Inclusief
overnachting met zeer uitgebreid ontbijt en lunchpakket,
begeleiding en routekaartjes. Exclusief: lunchpakket 1e dag,
warme maaltijden, consumpties en vervoer. Begeleiding:
Mathilde Andriessen, geboren Winterswijkse.
Weekend Schiermonnikoog 14-16 sept 2012

Ook dit jaar gaat Nemo in september weer wandelen op
Schiermonnikoog. Het weekend wordt ook weer begeleid
door Peter Buijsman en Nelleke Breukink, zoals zij dat al jaren
met succes gedaan hebben.
Drie dagen wandelen en uitwaaien op dit unieke
Waddeneiland. Het rijkste vogeleiland met kwelders, strand
en bos. Twee overnachtingen en maaltijden op prachtig
gelegen (sobere) kampeerboerderij.
Begeleiding: Peter Buijsman en Nelleke Breukink.
Wandelingen van 15/20 km Ledenprijs: € 105 Inclusief 2
overnachtingen, alle maaltijden, wandelroutes, bagagevervoer
van en naar de boerderij, en begeleiding. Exclusief vervoer,
boot en warme maaltijd laatste dag.
Oud&Nieuwweken 28 dec 2012 - 2 jan 2013

* Brinkheurne Achterhoek
* Nemoland Polen

ETEN IN DE NEMOKEUKEN!
In het Nemocentrum in het Westerpark is de bijkeuken
verbouwd tot een grote keuken. Nemoleden en houders van
een Nemo vriendenpas kunnen goedkoop mee-eten voor
slechts € 7,- Kok: Peter.
Vrijdag 20 april 19u: met natuurexcursie 17.30u
Vrijdag 18 mei 19u met natuurexcursie 17.30u
Vrijdag 25 mei 19u: met vogelexcursie 17u.
Vrijdag 8 juni 19u met bomenexcursie 17.30u
Vrijdag 22 juni 17.30u met vogelexcursie 19u

NATUUREXCURSIES
Natuurexcursies met Evert Pellenkoft en Arend Wakker
voor slechts € 2.
Zaterdag 14 april
Vogelexcursie in samenwerking met Tuinpark Nut en
Genoegen. Met Evert Pellenkoft. Start: om 9 uur bij de ingang
van Nut en Genoegen, Sloterdijkerweg 22.
Vrijdag 20 april
'Natuur&Gedichten' excursie met maaltijd. Met Arend
Wakker. Start op 17.30 op het van Limburg Stirumplein.
Maaltijd om 19u. Thema: "Natuur&Impressie. We wandelen
door de Staatsliedenbuurt en het prachtige Westerpark met
gedichten! Eindelijk weg met de winter en het vrije leven weer
in. Neem ook je eigen favoriete gedichten mee.
Vrijdag 11 mei
Vogelexcursie fietstocht door de stadswildernis van
Amsterdam West. Naar de Bretten en het Geuzenbos, met
Evert Pellenkoft. Als ‘s avonds alle vogels ‘s avonds klaar zijn
met hun gezang, dan gaat de nachtegaal nog eens stevig door.
We horen de nachtegaal dus het mooist na zonsondergang.
Start: met de fiets op het van Limburg Stirumplein om 19 uur.
Vrijdag 18 mei
Natuurexcursie Arend tuinpark Nut&Genoegen 17.30u.
Start Nemocentrum.
Vrijdag 25 mei
Vogelexcursie door het oude boomrijke deel van het
Westerpark naar het polderlandschap van het nieuwe deel.
Excursie Evert 17u Nemocentrum. Daarna maaltijd
Zondag 3 juni
Dag van het Park. Vogelexcursie om 9 uur ‘s ochtends. Vertrek
bij het hek van Nemo. Om 12 uur een powerpoint presentatie
over de IJsvogel en naar de vogelkijkhut in de Nemotuin voor
een blik op de ijsvogelwanden.
14 en 16 uur excursie rond de Schooltuinen en in de
achtertuin van Nemo door Arend Wakker
Vrijdag 8 juni
Excursie Arend 17.30u stadsbomen van de Staatsliedenbuurt
Start Van Limburg Stirumplein. Maaltijd 19u
Vrijdag 22 juni
Vogelexcursie in en rond de Waternatuurtuin in het
Westerpark Eerst een maaltijd om 17.30 uur.
Excursie Evert: 19u Nemocentrum.
Vrijdag 5 oktober.
Avondwandeling ‘burlende edelherten’ in de
Oostvaardersplassen. Amstelstation 16u terug ca 21u € 15

ONTDEK DE BRAECK!
In de Braeck is iedereen welkom om in de vogelhut de ijsvogel en de andere vogels te spotten, om brandnetels te toppen, het
natuurpad te ontdekken en mee te eten uit de Nemokeuken. Nemo heeft van beide hekken de sleutels en hoeft er niet overheen
te klimmen, zoals vroeger. De Braeck ligt op het terrein van de schooltuinen, naast de kinderboerderij in het nieuwe Westerpark.
Tuinhuis
Het tuinhuis is de vroegere beheerderswoning van de
schooltuinen. Tuinman Bert Ydema woonde hier meer dan 40
jaar en heeft van het gebied een groene hemel gemaakt. Het
gebouw aan de rand van de bostuin en de poel, is nu het
centrum van Nemo, niet alleen als kantoor, maar ook als
activiteitencentrum, expositieruimte en ontmoetingspunt
voor iedereen die de groene hemel wil verkennen.
Bostuin
De bostuin is een verwilderd natuurgebied met een
natuurlijke veenpoel, die door Nemo beheerd wordt. Beheren
betekent de natuur haar gang laten gaan. De tuin sluit aan op
het natuurpad rond de schooltuinen, en vormt zo een
ecologische zone tussen het Westerpark en de volkstuinen, als
onderdeel van de Brettenzone. De bostuin is het domein van
talloze dieren en planten.
De poel
De poel is een oude veenpoel in de bostuin. Aan de rand van
de poel, vanuit de wilgentenen kijkhut, is altijd van alles te
zien en te horen. Hoewel de poel beroemd geworden is door
de ijsvogel die vorig jaar drie nesten heeft gehad, zijn er nog
vele andere mooie vogels te zien en te horen. Voor Nemo is
de poel de bron van alle verhalen over de oorsprong van dit
wonderlijke landschap.
IJsvogel
De blauwe ijsvogel is het symbool van de Braeck. Vorig jaar is
met vereende krachten van Nemo-vrijwilligers een
ijsvogelwand gebouwd in de poel. Direct nam de ijsvogel bezit
van het nest en broedde drie keer achter elkaar.
Vogelbescherming Nederland heeft dit voorjaar camera’s
geplaatst in en buiten het nest. Tot 1 juli is dag en nacht op
www.beleefdelente.nl het nest te zien in de hoop getuige te
kunnen zijn van het broeden. Maar het is de vraag of de
ijsvogel zich laat zien.
Moestuin
Op het terrein van de schooltuinen heeft Nemo een grote
moestuin gekregen voor soepgroenten. De soep die zondags
met de wandelbus meegaat komt dus uit eigen tuin. Een hek
moet de konijnen tegenhouden.
Wilde kruiden en groenten
Rond de schooltuinen groeien veel eetbare planten en
kruiden, die voortreffelijk smaken, zoals brandnetels, look,
kleefkruid, viooltjes, zevenblad.
Bessentuin
Op een onbeheerd stukje schooltuinen heeft Nemo een
bessentuin opgezet, met stekjes van de rode en zwarte
bessenstruiken uit Polen. Verder zijn er rode en witte
aalbessen, zwarte bessen en kruisbessen, blauwe bessen en
bramen. Samen met de wilde planten, vormen de
bessenstruiken een welkome aanvulling op de moestuinen
van de schooltuinen.

Links: onder jonge ijsvogel bij Nemopoel, boven mannetje in
het ijsvogelnest. Rechts: gans Gijs begroet nieuwe vriendin
Natuurpad
Rond de schooltuinen is een natuurpad langs verruigde natuur
e n bijzondere planten en bomen. Je waant je eeuwen terug in
een ongerept natuurgebied. Langs het pad passeer je de Oase
van Ra (bijenkasten van imker Annemieke),, het vossenhol, de
waterschildpadden en de restanten van lusthof Soelen.
Dieren
In de Braeck en de schooltuinen leven veel dieren die zich er
erg thuis voelen. Niet alleen de knuffelkat Speedy, de eenden,
meerkoeten en waterhoentjes in de vijver, maar ook de vele
konijnen, sierduiven, waterschildpadden en de vos. Het
gebied is een vogelparadijs; niet alleen voor de ijsvogel, maar
ook voor de vele merels, roodborstjes, duiven, tjiftjafs,
halsbandparkieten, heggemussen, mezen, vinken, zanglijsters,
groenlingen, eksters, gaaien, kraaien, kauwtjes, spechten,
boomkruipers en winterkoninkjes. Zelfs de reiger, sperwer en
de waterral kwam langs. Er zijn veel nestkasten waar in het
voorjaar bijna allemaal gebroed wordt. Dankzij Andreas, die
alle nestkasten bij houdt en ‘s winters weer schoonmaakt.
Niet alle vogels houden zich aan de afspraken, zo broedt er
een halsbandparkiet in het nest van de bonte specht en
pimpelmezen in de kast van de koolmezen. Vaste bewoners
zijn de gans Gijs en de schildpad. Gijs was jarenlang erg
eenzaam. Hij zocht steeds gezelschap in de ramen van de kas
met zijn eigen spiegelbeeld. Dit voorjaar is er een gans
bijgekomen, uit het Vogelopvangcentrum de Toevlucht in de
Bijlmermeer. Het klikte, het echtpaar is onafscheidelijk
geworden met zelfs kans op nageslacht!
Schooltuinen
De buren van Nemo zijn elke dag in de weer om honderden
schoolkinderen een unieke natuurervaring te bezorgen: een
eigen moestuintje. De kinderen leren dat je zelf eten kunt
verbouwen en dat je daar vieze handen van krijgt.
Vrijwilligers gezocht!
- voor de moestuin: onkruid wieden en bijhouden
- voor de schooltuinen en het natuurpad: er is altijd werk,
afhankelijk van het seizoen.
- als gastvrouw/heer op de zondagmiddagen.

GEHEIMEN VAN DE BRAECK - VAN STILLE WATEREN, DIEPE GRONDEN EN VREEMDE VOGELS…..

Ik steek de spitvork diep de grond in.
Graaf Wilhelm -"de Zager"- heeft kruiwagen na kruiwagen
compost aangereden die ik heb vermengd met de dooie,
kleiachtige bodem. We juichen bij elk regenwormpje, torretje,
pissebedje of duizendpootje dat we tegenkomen. De aarde
lééft weer! En ik stop zaadje na zaadje de grond in, als een
ritueel, één voor één krijgen ze de zegen mee. Het blijft
onbegrijpelijk dat die piepkleine dingetjes zó veel leven in zich
hebben dat ze zullen uitgroeien tot knollen en rapen, uien en
prei en later de basis zullen zijn voor de Nemo-Wandel-soep.
Dan zit ik stil in de kijkhut aan de Poel, met uitzicht op de
Burcht waar de IJsvogel, Koning Visser, zijn eenzame scepter
zwaait en trouw zijn torenkamertjes op orde houdt nu zijn
gemalin hem verlaten heeft. In afwachting van betere tijden.
3kus had er zijn bedenkingen over gehad, ál die bombarie en
landelijke bekendheid , ál die aandacht, en de opstelling van
camera´s, de belangen van de betrokken partijen bij het
welslagen van dit Koninklijke huwelijk met -natúúrlijk- een rijk
nageslacht ….dat kón eenvoudig niet goed gaan! Soms voelde
ik me als Heer Bommel die wist dat er geen zegen kon rusten
op al die nieuwigheidjes uit de Stad en niets moest hebben
van dat vreemde volk met hun kabeltjes en snoertjes en
webcammetjes en eigenbelangetjes….
Boven het stille, donkere water van de Kasteelvijver zweven al
mugjes, hier en daar komt het water even in beweging van
iets dat zich daaronder beweegt. Alles is bezig tot leven te
komen, van uit de koude, donkere diepte naar de warmte en
het licht… De Waterhoentjes slepen met takjes en riet, bezig
met hun nieuwe nest. En op nog geen meter van 3kus
vandaan zingt het Roodborstje zijn hoogste lied, óveral waar
3kus in het bos bezig is komt Roodborstje erbij zitten, ´s
zomers, en ook ´s winters als Roodborstje als een van de
weinige vogels bij ons blijft, omdat ie weet dat 3kus altijd wel
een verkruimeld vetbolletje bij zich heeft. En het is altijd
hetzelfde Roodborstje, dat ziet 3kus aan zijn rode borstje.
Dan laat Gijs Gans van zich horen. Met harde uithalen
schreeuwt hij zijn longen uit zijn lijf terwijl hij zichzelf
gespiegeld ziet in de ramen van de broeikas. Zijn broers en
zussen zijn al een paar jaar geleden op mysterieuze wijze
verdwenen en het kost hem moeite aan zichzelf genoeg te
hebben…

En dan is daar nog de door Alberto uit zijn winterslaap in een
hoop bladeren gehaalde Griekse schildpad, genaamd Ari
Nielopelos die zijn dagen nu slijt in een aquarium in het
klaslokaal van de Schooltuinen. Met de beste bedoelingen
natuurlijk, want buiten zou hij misschien doodvriezen of
verdrinken in de sloot. Maar gaat er íets boven vrijheid? Met
alle daarbij horende drama´s?
En dan hebben we het nog niet gehad over die andere
vreemde,vrije vogels die hun toevlucht vonden bij Nemo, een
broedplaats lijkt het wel voor vrije geesten, eenlingen,
zonderlingen, "geniale kneuzen", noem ik ze wel eens
gekscherend. Dr. -"Pulder"- Rensenius, nog nooit zag ik
iemand die zo weinig resultaatbelust bezig is en voor wie
alleen het "zijn" en het "doen" lijkt te tellen. Die nog steeds de
allang doodgevroren andijvieplanjes van het vorige seizoen
koestert en toedekt in bedjes van zachte turfaarde. En heilig
blijft geloven in wonderen.
Graaf Wilhelm -"de Zager"-, die onvermoeibaar en "op de
hand" al het door storm of ouderdom vrijgekomen hout uit
het bos, tak voor tak, stam voor stam in kachelklare brokken
zaagt. En verders zo ongeveer overal op tegen is 1: het
machinaal zagen van hout (luchtvervuiling en herrie),2: het
impregneren van palen voordat je ze in de grond slaat. (slecht
voor het milieu), 3: het omheinen met gaas van moestuinen
tegen konijnenvraat (konijnen moeten óók leven) en bovenal
de aanwezigheid van onverteerbaar plastic in de natuur (met
als gevolg van deze overtuiging dat er dankzij zijn dagelijkse
opruimacties in de Waternatuurtuinen geen plasticje, nee,
nog geen plastic koffieroerstokje meer te vinden is).
Prins Diederick die onvermoeibaar het dooie hout verzamelt,
de hortensia´s snoeit , en alles afvoert naar de composthoop,
het moede verstand op nul, het gevoel op 100…..
En dan hebben we het nog niet gehad over het illustere team
van kantoorpersoneel, geschiedgravers, musici,
kletskoppenbakkers, vogelaars, plantenmannetjes,
bijenprinsesjes, ganzenhoedstertjes, vrije wandelaars,
schoolmeesters, duivenmelkers, ...
3kus

VOGELWERKGROEP WESTERPARK
De Vogelwerkgroep Westerpark van Nemo is een actieve groep vogelvrienden die niet alleen vogelexcursies organiseert, maar
ook opkomt voor de belangen van vogels in en rond het Westerpark en de wijde omgeving. De natuurgebieden in en rond het
Westerpark zijn bijzondere vogelgebieden, zoals de Waternatuurtuin, begraafplaatsen, tuinparken, schooltuinen,
buurtboerderij. Deze groengebieden zijn onderdeel van een groene zone (Brettenzone) die loopt van het Westerpark via de
Bretten, het Geuzenbos, Spaarnwoude naar de duinen. Regelmatig zijn er begeleide vogelexcursies in het Westerpark maar ook
ver daarbuiten. Meestal worden de excursies begeleid door een ervaren vogelaar maar ook gaan we er samen op uit met
vogelboek en verrekijker om te genieten van de vogelzang. De Nachtegaal in de Bretten is dan ook de favoriete vogel in het
voorjaar. Dankzij de steun van het Stadsdeel West werd in 2010 een ijsvogelwand gebouwd in de tuin van Nemo. Word vriend
van de Vogelwerkgroep! Je kunt vriend worden van de vogelwerkgroep voor 5 euro per jaar. Je ontvangt hiervoor het excursieprogramma en verder nieuws over vogels rond het Westerpark. Als vriend/in ben je welkom op de excursies en om te komen
kijken naar de ijsvogels achter het kijkscherm in de tuin of in de kijkhut in het Nemocentrum. Natuurlijk verplicht je je hiermee
om de rust van de broedvogels niet te verstoren....
Contact: Mathilde Andriessen, p/a Nemo

NEMO IN NIEMANDSLAND

Sinds 2008 is Nemo gevestigd in het meest afgelegen deel van
het Amsterdamse Westerpark; in het natuurgebied de Braeck
op het terrein van de Schooltuinen. Het is een wonderlijk
tussengebied; een stukje verwilderd niemandsland tussen de
stad en de havens; de Haarlemmerweg en de spoorlijn; tussen
hoge hekken die het gebied afsluiten van het omringende park
en de volkstuinen. In dit tussengebied heeft de natuur nog
geheimen.
Nemo voelt zich erg thuis in dit niemandsland. Net als in het
grote Nemoland in Polen, lijkt hier het wandelen en werken in
de natuur een reis naar een mythisch landschap; een vergeten
land dat er altijd was, maar door beton, asfalt en blik onder de
oppervlakte is verdwenen. Bij de veenpoel van de Braeck kun
je nog zonder schroom verhalen beleven over de oorsprong
en geesten van het landschap. De nestelende ijsvogel, de
verliefde gansen, de zwermende bijen, de eenzame vos en de
zwervende schildpad worden vanzelf mythische krachtdieren,
alsof ze zo zijn weggelopen uit de Droomtijd van de
Aboriginals. Waar komt die magie vandaan? Misschien wel uit
de Nemopoel. Het is een oude veenpoel uit de tijd dat het
hele Westerparklandschap een oerwildernis was vol
moerassen en hoge veenruggen; in de tijd dat mensen
veenoffers brachten en watergeesten vereerden. De zwarte
poel is dan misschien het zwarte gat in ons geheugen,
waardoor we vergeten zijn dat we natuurwezens zijn.
Miljoenen jaren zwierven we rond, totdat we ons gingen
vestigen in parkachtige dorpen (soort volkstuinen) en later in
stinkende steden. De poel van Nemo biedt een toegang tot
die andere ‘nomadische werkelijkheid’ zonder steden en
structuren; met alleen maar ‘gebeuren’, waar alleen de natuur
de regie heeft; omdat “het” gebeurt; zoals nog steeds ‘het
‘regent en ‘het’ voorjaar wordt.
Tot in de 19e eeuw waren dit soort wildernissen van
‘niemand’ en dus van iedereen, als meent, marke, ‘gemene
gronden’ (commons, Allmenden) met het allemansrecht (right
to roam). Sinds de vroege middeleeuwen probeerden de
keizer en de heersende klassen deze publieke ‘openbare’
gronden in bezit te nemen als ‘wildernisregaal’, particulier
bezit (enclosure). Op alle mogelijke manieren hebben vrije
boeren eeuwenlang een ongelijke strijd gestreden voor hun
vrije gronden en recht van overpad. Zo vochten rond de
Braeck de Friezen tegen de graven van Holland een jarenlange
guerilla om hun vrijheid. En zo is het nog steeds. Wilde natuur
en de onverharde voetpaden worden vaak ‘beheerd’ en
beschermd door ze af te sluiten, zoals de Lange Bretten door
Noordhollands Landschap en de vele hekken rond de Braeck.
Het kunnen gebruiken (wandelen, eten) van wilde natuur is
het recht van iedere buurtbewoner, op zo’n manier natuurlijk
dat de natuur niet vernield wordt (tragedy of the commons)
door bv. crossmotoren of racefietsers op voetpaden en ook
vogels moeten ongestoord kunnen broeden.
p

OPEN DAG BUURTSCHAP OVERBRAECK
ZONDAG 9 SEPTEMBER 2012 12-17 uur

Vrijwel elke organisatie in de Overbraeck organiseert op 9
september een eigen activiteit en/of attractie in de vorm van
een "Open Dag", Daarnaast worden een aantal centrale
activiteiten georganiseerd.
Thema: "Tijdreis door de Overbraeck!"
De oorsprong en de geschiedenis van het Stadsdeel West is
overal door asfalt, beton en blik verdrongen, maar ligt in de
Overbraeck nog zichtbaar aan de oppervlakte. Op de Open
Dag Overbraeck reizen we terug in de tijd, via het 18e eeuwse
lusthof Soelen, de veenboeren en de middeleeuwse dijken
naar de magische veenpoelen, het Oerij en de oerbossen. We
passeren de dorpsdrama's, vloedgolven en veldslagen die zich
hier hebben afgespeeld. En vooral de demonen en geesten die
hier meer macht hadden dan de bisschop, graven en keizer.
De Overbraeck blijkt een doos van Pandora. Op 3 juni wordt
de deksel even opgelicht en kunnen buurtbewoners de
verborgen geschiedenis van hun eigen buurt beleven.
Overbraeck
"Overbraeck" is een buurtschap in de Overbraker
Binnenpolder tussen het Westerpark, de havens, de
Haarlemmerweg en het oude dorp Sloterdijk. Hier ligt nog een
oud natuurrijk cultuurlandschap waar je alle fasen van het
ontstaan en de ontwikkeling van het landschap terug kunt
vinden, vanaf het Oerij en de ongerepte wildernis, tot de
middeleeuwse dijken en veenontginningen, de
buitenplaatsen, boerderijen, molens, gemalen en moestuinen,
en tenslotte de oprukkende verstedelijking met de trekvaart,
spoorlijn, gasfabriek en begraafplaatsen. In dit monumentale
natuurrijke cultuurlandschap zijn een groot aantal organisaties
actief in de natuur en staat natuurbeleving centraal. Deze
organisaties hebben de handen ineengeslagen om meer
bekendheid te geven aan dit onbekende deel van het
Westerpark. Daarmee willen ze meer mensen betrekken bij
het gebied en hun (natuur)activiteiten, en ervoor zorgen dat
het unieke natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het
gebied behouden blijft. Als kick-off voor deze samenwerking is
er een open dag op 3 juni, om kennis te maken met alle
actieve organisaties van de Overbraeck. Hiermee wordt een
anoniem en onbekend deel van het Westerpark (officieel
bekend als Fase E en deel B) letterlijk en figuurlijk op de kaart
gezet en geïntegreerd in de omringende buurten en
stadsdelen.
Deelnemers
Deelnemende organisaties: Vrienden van het Westerpark,
Vrijwilligersgroep Waternatuurtuin, Kinderboerderij
Westerpark, Schoolwerktuin Mr. A. de Roos, Nemocentrum de
Braeck, Tuinparken Nut&Genoegen, Sloterdijkermeer en
Zonnehoek, Natuurspeeltuin Het Woeste Westen,
Begraafplaats Sint Barbara, Paardenschool Kakelbont,
Buurtboerderij Ons Genoegen, Sierduiven Fokkers Vereniging.

Algemene Ledenvergadering Vereniging Nemo
vrijdag 13 april 2012, 20 uur in het Nemocentrum
Westerpark. Agenda: vaststellen jaarverslagen 2011 en
beleidsplan 2012/2013. Het bestuur stelt zich herkiesbaar.
Vergaderstukken opvragen via email
voetpaden@gmail.com
JAARVERSLAG 2011
Het totaal aantal deelnemers en leden is in 2011 verder
teruggelopen, ondanks het grotere aanbod van activiteiten.
Alleen de zondagwandelingen trokken meer deelnemers,
waardoor de blauwe bus voorlopig kan blijven rijden. Maar
die toename ging ten koste van de deelnemers van de
Alies-wandelingen. Aantallen in 2011 en (2010). Totaal 30
(34) zondag-wandelingen met 316 (286) wandelaars, met
een gemiddelde van 10.5 (8.41) per wandeling. 3 (4)
weekends met 20 (37) deelnemers. 1 (1) oud/nieuwweek
met 17 (17) deelnemers. 9 (12) OV- wandelingen met Alies
met 47 (82) deelnemers. 9 (29) natuurexcursies 87 (105)
deelnemers. 130 (131) Polengasten met 1142 (1251)
overnachtingen. Totaal aantal wandelaars: 412 (473).
Totaal aantal leden in 2000: 1385, in 2010: 508,
in 2011: 372.
Zondagwandelingen: in 2000 49x 884 deelnemers; in 2010
34x 286 deelnemers; in 2011 30x 316 deelnemers.
De stiltewandelingen zijn er niet meer. Helaas heeft
Yvonne Soudijn haar heup gebroken. Omdat er toch
behoefte is aan kortere wandelingen organiseren we op
vrijdag kortere begeleide wandelingen van 10 km. De
combinatie natuurexcursie met maaltijd zijn altijd een
succes, dankzij Arend Wakker en Evert Pellenkoft. Het
aantal gasten van Nemoland Polen is ongeveer gelijk
gebleven. We richten ons steeds meer op jongeren en
groepen: internationale vrijwilligers, studenten, scouts en
scholen. De vernieuwde website helpt nu al om meer
bezoekers te trekken!
Drie jaar van intensieve samenwerking met het DWI in het
kader van trajecten voor maatschappelijke en sociale
activering werden in 2011 stopgezet door het DWI. De
groengroepen en de wandelgroepen werden in de zomer
geheel afgebouwd. Daarmee is een einde gekomen van een
van de meest succesvolle projecten van Nemo.

HOOGTEPUNTEN VAN 2011
- Groenprojecten in en rond de Schooltuinen, het
Westerpark en Geuzenbos
- Geslaagde ledenactie voor behoud van blauwe bus
- Meer samenwerking met buurtorganisaties
- Oprichting en Open Dag Overbraeck op de Dag van het
park. In het Westerpark.
- Walkabout: wandelevenement in de Brettenscheg
- Geslaagde oud/nieuwweek in de Achterhoek
GROTE LIJNEN BELEIDSPLAN 2012
- Handhaven van het wandelaanbod en natuurexcursies
gecombineerd met maaltijden
- Opzetten van nieuwe wandelconcepten: Amsterdamse
Omloop, Noordhollandpad
- De blauwe bus blijft rijden
- Aankoop nieuwe bus
- Prijzen wandelingen gaan niet omhoog
- De Oud/Nieuwweek in de Achterhoek en Nemoland Polen
gaan weer door!
- Uitbreiding van het aanbod voor vrijwilligerswerk en
stages.
- Nemocentrum de Braeck in het Westerpark ontwikkelen
tot een natuurcentrum voor de omringende buurten
- Openstelling Nemocentrum op zondag
- Nemoland Polen ontwikkelen tot een natuurcentrum voor
arrangementen, wandelweken, workshops, stages en
evenementen
- Uitbreiden samenwerkingsverband buurtschap
Overbraeck in het Westerpark
- Ontwikkelen van Bretten Natuurpad door het
Westerpark, Bretten, Geuzenbos naar de duinen.
- Het organiseren van wandelevenementen (Walkabout,
Dag van het Park, Crossroads Festival, Soelen)
- Belangenbehartiging van wandelaars.
- Vernieuwing van alle websites en sociale media
- Uitgeven van publicaties
Nemowebsite: www.struinen.nl
Informatie over wandelen www.wandelzoekpagina.nl:
www.tweevoeter.nl:

NEMOLAND POLEN
Open Huis
Nemoland staat in 2012 weer open voor natuur &cultuurgenieters, avontuurkids, wandelaars, klussers, natuurkampeerders,
polenfans, rustzoekers, pelgrims en iedereen die zich wil laten verrassen. Ontdek het Poolse dorpsleven, eten bij de boer en een
authentiek (wandel) landschap op de grens van de bergen en een oeroud boerenlandschap. Ideaal voor natuurliefhebbers,
wandelaars en gezinnen die allergisch zijn voor het massatoerisme. Wat is er te doen in 2012?

Verhalenlandschap
Nemo ontwikkelt de omgeving van Nemoland als een
verhalenlandschap waarin je wandelend de verhalen en
mythen beleeft over de oorsprong van dit wonderlijke
landschap.
Weerwolvenspel
De weerwolven zijn losgebroken! Elke dag wordt het
spannende weerwolvenspel gespeeld in de originele lokale
versie.

Natuurlijk paardrijden
Voor mensen die meer willen weten over de relatie tussen
mensen en paarden, en hoe je op elkaar reageert. Je leert
zonder dwang samen te werken met een paard. Buitenritten
in onze prachtige omgeving maken. Wandelen met paarden,
verzorgen en rijden met gevoel en intentie. Bitloos en/of
bareback. In de ban van Natural Horsemanship willen Anet en
John met hun paarden op een zo natuurlijk mogelijke wijze
wonen en werken in Nemoland Polen.

Meedoen
Gasten en vrijwilligers worden van harte uitgenodigd om mee
te doen bij het opzetten van de boerderij, de ecologische
projecten van Nemoland, de aanleg van voetpaden en
natuur/landschapsonderhoud. Er is altijd wat te doen.

Pelgrimsreizen 1-8 juli en 22-29 juli
In 2012 wandelt Nemo in twee afzonderlijke weken het hele
Jacobs Pelgrimspad ‘Sudecka Droga Swiete Jakuba’. Van het
kloostercomplex Krszezow naar Luban.(105 km). We
beginnen en eindigen in Nemoland, begeleiding Mathilde
Andriessen. Zie vorige pagina.

Boerderij
In 2012 maakt Nemoland een serieus begin met het opzetten
van een ecologische boerderij. Ola en Ryszard uit het dorp
gaan de moestuin en boomgaard opzetten, en ook
voorzieningen voor geiten, konijnen en kippen bouwen. Het is
de bedoeling om streekproducten te ontwikkelen, zoals kaas,
jam, kruiden. Nemoland zoekt vrijwilligers die willen helpen.

Natuurweken met Arend Wakker 9-21 juli
Met natuurgids Arend Wakker gaan we het onbekende
Isergebergte verkennen. Het natuurgebied dichtbij Nemoland
is enorm uitgestrekt en bevat veel een grote hoeveelheid aan
bijzondere biotopen en vindplaatsen van mineralen en
kristallen. Ook is een gebied vol mythen en legenden die
verbonden zijn aan bijzondere landschapselementen.

Acties tegen mijnbouw
Samen met dorpsorganisaties voert Nemo actie tegen de
komst van grote open mijnbouwprojecten in de buurt van
Nemoland, zoals de plannen voor een leucietmijn in Mala
Kamienica en een uraniummijn in Kopaniec.

Internationale uitwisseling 30 juli-19 okt
Bijna 3 maanden verblijven 6 Maleisische studenten op
Nemoland als stage gericht op agrarische ontwikkeling en
internationale uitwisseling. Nemo verbindt deze stage met
diverse projecten in en rond Nemoland en zoekt studenten/
jongeren die zich willen aansluiten.

Maatschappelijke stages en vrijwilligerskampen: juli-okt
Als vervolg op de kampen van 2011 organiseert Nemo weer
vrijwilligersweken waarin we werken in de natuur combineren
met educatieve programma’s en uitwisselingsprojecten met
Poolse organisaties en scholen. Nemo werkt hierbij samen
met IBO (Internationale Bouworde) en organisaties van
scouts.

meer info: www.nemoland.org
Foto’s 2011: links Nemo protesteert met internationale
studenten tegen de plannen voor uraniummijnen in Stara
Kamienica.
Rechts: Paardrijles Anet met Machiel voor het Nemohuis

WANDELAGENDA ZOMER 2012
Keuze uit:

Zondagwandeling met Nemobus (15 km, 10u)
 OV Zaterdagwandeling Alies (15 km,10u)
Natuurexcursie Amsterdamse Omloop vrijdag (10km, 12u) NH Noord Hollandpad Margreet zaterdag
vr 13 apr

Ledenvergadering vereniging Nemo 20u
Nemocentrum Westerpark
za 14 apr Vogelexcursie met Evert Pellenkoft op
Tuinpark Nut en Genoegen. 9 uur.
zo 15 apr Veenendaal, Amerongen, Elst, bos
vr 20 apr Vliegenbos, Nieuwendammerdijk,
Flevopark
vr 20 apr  ‘Natuur en gedichten’ 17.30 uur excursie
met Arend Wakker, + maaltijd.
za 21 apr OV-wandeling met Alies. Bollenwandeling
Alkmaar – Egmond aan Zee
zo 22 apr Bloesemtocht Asperen, Linge,
uiterwaarden, natuurgebied
vr 27 apr Diemerbos, Overdiemerdijk
za 28 apr t/m 12 mei: wandelen in Nemoland Polen
zo 29 apr Nederhorst Den Berg, Dammerkade,
Hinderdam, plassen, moerassen, dijken
vr 4 mei
Rondwandeling Flevopark, Diemerzeedijk
zo 6 mei Ermelo, Drie, Solsche Gat, bossen, heide,
vr 11 mei IJburg Muiden. Zuiderzeepad
vr 11 mei Vogel/fietsexcursie door stadswildernis van
Amsterdam West. 19u met Evert Pellenkoft.
za 12 mei NH-pad met Margreet. Den Oever- Kolhorn,
lange en korte variant
zo 13 mei Noorden, Noordse Buurt, Kromme
Mijdrecht, veenrivier, plassen, kades
vr 18 mei Van Abcoude langs de Waver naar
Ouderkerk ad Amstel
vr 18 mei Natuurexcursie Arend 17.30u +maaltijd
za 19 mei OV-wandeling met Alies
Watertuinwandeling Waterleidingduinen
zo 20 mei Putten, Boeschoten, Veenhuizerveld
vr 25 mei Van Broek in Waterland naar Amsterdam
CS. Pontje, Krijtmolen
vr 25 mei Vogelexcursie door Westerpark om 17 uur,
met Evert Pellenkoft + maaltijd
ma 28 mei Tweede Pinksterdag Reeuwijkse Plassen,
Gouda, kades, bos
vr 1 juni Overveen-Haarlem, Middenduin
zo 3 juni Open Dag Overbraeck 9u vogelexcursie, 12u
ijsvogelpresentatie, met Evert Pellenkoft 14u
en 16u natuurexcursie met Arend Wakker
vr 8 juni
Oeverlanden, Amsterdamse Bos
vr 8 juni
Natuurexcursie Arend 17.30u +maaltijd
za 9 juni NH-pad Margreet. Kolhorn - Obdam (21 km)
zo 10 juni Kasteel Renswoude, Grebbelinie,
vr 15 juni Sloterplas, Sloterpark, Eendrachtspark,
Rembrandtpark
za 16 juni OV-wandeling met Alies. Baarn –
Hollandsche Rading
zo 17 juni Medemblik, Groote Vliet, IJsselmeer,
oeverlanden, natuurgebied, dijken
vr 22 juni Tuinparkwandeling West. Bezoek aan
enkele tuinparken
vr 22 juni Vogelexcursie rond de Waternatuurtuin in
Westerpark met Evert 19u + maaltijd 17.30u
zo 24 juni Elst, Remmerden, Nederrijn, uiterwaarden
vr 29 juni Van Abcoude naar de Gaasperplas

zo 1 juli
zo 1 juli
vr 6 juli
zo 8 juli
zo 8 juli
vr 13 juni
za 14 juli
zo 15 juli
vr 20 juli
zo 22 juli
zo 22 juli
vr 27 juli
zo 29 juli
vr 3 aug
zo 5 aug
vr 10 aug
zo 12 aug
vr 17 aug
za 18 aug
zo 19 aug
vr 24 aug
zo 26 aug
vr 31 aug
zo 2 sep
zo 9 sep
vr 14 sep
za 15 sep
zo 16 sep
zo 23 sep
zo 30 sep
vr 5 okt
zo 7 okt
za 13 okt
zo 14 okt

t/m zo 8 juli Pelgrimsroute Jacobspad in
Polen met Mathilde
De Rijp, Spijkerboor, Beemster,
weilandpad, forten, ringvaart
Landsmeer, Twiske
Lange Duinen, Soest, Pijnenburg, zand,
bossen, landgoederen
t/m 22 juli: themaweken geologie met Arend
Wakker in Nemoland Polen
Ilpendam, Purmerend, Wijde Vennen
NH-pad Margreet. Obdam - Driehuizen
Hoogmade, Hazerswoude, Oude Rijn,
weilandpaden, dijkjes
Rondje Marken
Leersum, Amerongen, Zuylestein,
uiterwaarden, landgoederen
t/m zo 29 juli Pelgrimsroute Jacobspad Polen
met Mathilde
Edam Purmerend
Pelserpad, Ermelo, boerenlandpaden
Zaandam Kogerveld, naar Wormerveer
Luntersche Buurtbosch, Doesburgerheide
Van Haarlem naar Spaarnwoude.
Horsterwold, Stille Kern, Zeewolde,
Nuldernauw, bos, randmeer
Amstelveen Amsterdamse Bos,
OV-wandeling met Alies. Watergang
Oosthuizen, Beets, Oudendijk, polders,
dijken, boerenlandpad
Van Abcoude naar Weesp langs de Gein
Haastrecht, Oudewater, Hollandse IJssel
Brettenroute en Geuzenbos
Rhenen, Blauwe Kamer, Nederrijn,
Grebbeberg, bos, natuurgebied
Kijk op West, buurtmarkt in het Westerpark
Open Dag Overbraeck
t/m zo 16 sept wandelweekend
Schiermonnikoog, met Peter en Nelleke.
OV-wandeling met Alies. IJmuiden/pier
Bergen, Aagtdorp, duinen,
binnenduinrand, geestgronden, dijkjes
Wilnis, Ronde Venen, Bosdijk, voormalige
spoorbaan, poldersloten
Drie, Putten, Houtdorp, bos en bosranden
Burlende edelherten in de
Oostvaardersplassen (16 uur)
Wijk aan Zee, Westerduinen, strand,
t/m zo 14 okt wandelweekend Winterswijk
met Mathilde
De Vuursche, Wasmeer, De Stulp, bos,
moerasgebied, landgoederen

opgeven: voetpaden@gmail.com
tel. 020-6817013. Meer info: www.struinen.nl
voor de zondagwandeling uiterlijk vrijdag 12 uur
Volgend programma verschijnt in oktober 2012

