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PROGRAMMA
Op zondag 19 september 2010 organiseert Nemo
vereniging van vrije wandelaars samen met de
Stadsdelen West en Nieuw-West, de Bretten Walkabout:
een wandeling voor jong en oud met onderweg theater
over de oorsprong van de Bretten en de eerste mensen
die er woonden. Je kunt meedoen met een begeleide
wandeling of op eigen gelegenheid wandelen.
Het is gratis en inschrijven is niet nodig.
route&info: www.bretten.nl
• Wandeltheater: Het verloren land van Uko (2 km)
Een verhalenwandeling met onderweg zeven
theaterinstallaties, tussen Seineweg en Lange Bretten.
Start: 14 – 16 uur “Herberg de Bretten” langs het
fietspad bij de sportvelden Spieringhorn tussen NS
Station Sloterdijk en Seineweg.

“HET VERLOREN LAND VAN UKO”
De verhalenwandeling begint in de oude “Herberg de
Bretten” bij de Seineweg aan de Haarlemmervaart,
bereikbaar via het fietspad tussen station Sloterdijk en
Seineweg. Hier begint de wandelroute terug in de tijd
via de oude Tol naar het enig overgebleven stukje
Spaarndammerdijk uit de 13e eeuw. Passeer een
dramatische dijkdoorbraak met drenkelingen en volg
het spoor terug naar de legendarische Friese krijger
Uko, de eerste bewoner van dit gebied en stichter van
Osdorp. Ontmoet de mysterieuze veervrouw en de
Tijdgeest op de Toverberg. Passeer de sjamaan in de
onderwereld en betreed het slagveld waar, dankzij de
godin Baduhenna, de vrije Friezen ooit de Romeinen
overwonnen,. Aan het einde van de tijdreis verwelkomen Uko en zijn watergeesten de deelnemers met
een magische gift in de nomadentent

• Begeleide Brettenwandeling (12 km)
Start: 12 uur onder de Haarlemmerpoort: via het
Westerpark, de Bretten en het Geuzenbos naar
Halfweg, met halverwege het Nemo Wandeltheater.
Onderweg veel aandacht voor cultuur en natuur.
• Individuele Brettenwandeling
Op eigen gelegenheid wandelen door de Bretten
vanaf meerdere vertrekpunten met onderweg het
Nemo Wandeltheater tussen 14 en 16 uur.
Startpunten en afstanden naar Halfweg:
* Haarlemmerpoort: 12.5 km. (tram 3, bus 18/21/22)
* NS Station Sloterdijk 8 km. (metro 50, tram 12)
* Seineweg bij Haarl.rweg 7 km. (bus 80/19/21/192)
* Australiëhavenweg bij Haarl.weg 5 km. (bus 21/192)
* Halfweg eindpunt (terug of verder met bus 80)

EEN REIS TERUG IN DE TIJD
Het gebied tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg
(nu Amsterdam West/Nieuw West) was vroeger het
grensgebied tussen Kennemerland en Amstelland.
Het was een ruige wildernis waar niemand durfde te
komen. Duizend jaar geleden liep daar de eerste man
rond. Zijn naam was Uko, en het dorp dat hij stichtte
was Okesdorp (“Uko‟s dorp”, later verbasterd tot
Osdorp en Hoekenes). Het landschap zag er toen
totaal anders uit dat van vandaag. Iedereen is
vergeten hoe dat land van Uko er toen uitzag, maar
het is er nog wel. Dat oude vergeten landschap leeft
nu een verborgen leven, met tal van vergane verhalen
en de natuurelementen die dit landschap vormden zijn
nog steeds zichtbaar. Tijdens het wandelevenement
Bretten Walkabout gaan we op zoek naar Uko en naar
zijn verloren land, dat eigenlijk nog steeds aanwezig is
onder het huidige landschap. Op het eind van de tocht
ontmoeten we Uko zelf. Maar voor het zover is moeten
we eerst nog door de geschiedenis terugreizen, een
tocht vol belevenissen…
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Go Walkabout!
Oorspronkelijk is de „walkabout‟ de zwerftocht van de
Australische Aboriginals naar de “Droomtijd”, de
wereld van de vooroudergeesten, via “Songlines”,
de mythen en liederen over de oorsprong van het
landschap en de mens.
Ook in Amsterdam zijn voor de wandelaar de
ontstaansmythen nog zichtbaar in het landschap, als
je de (voet)sporen van de oude verhalen volgt…
Waarom Walkabout?
Geen landschap in Nederland is meer vernield dan het
westen van Amsterdam. Het grootste deel van het
historische (middeleeuwse) landschap is compleet
vernietigd door de uitbreidingen van Schiphol, havens,
snelwegen, industrieterreinen, recreatiegebieden en
verstedelijking. En nog steeds wordt het landschap
aangetast, door bijv. havens bij Ruigoord, de
Westrandweg en industrieterreinen in de Lutkemeer.
Veel restanten van het historische landschap zijn
echter behouden gebleven in het Westerpark, de
Bretten en uitgebreid met nieuwe natuurgebieden
(Geuzenbos, Tuinen van West). Door het vertellen van
oude verhalen en ze te beleven tijdens wandelingen
wil Nemo met de Walkabout opkomen voor het
behoud en de versterking van de unieke natuur- en
cultuurwaarden van dit gebied.
Het evenement wordt georganiseerd door wandelorganisatie Nemo en mede mogelijk gemaakt door de
stadsdelen Amsterdam West en Nieuw West.
Waar/wat is de Brettenscheg?
Amsterdam bezit een netwerk van groene ecologische
zones die „scheggen‟ worden genoemd. De scheggen
(Brettenzone, Amstel, Diemerscheg, Waterland,
Amsterdamse Bos) zijn verbonden met oevers, parken
en groene rafelranden. Deze groene verbindingen
hebben niet alleen een ecologische en recreatieve
functie, maar functioneren ook als „verhalennetwerk‟,
omdat in deze zones de ontstaansgeschiedenis van
het landschap nog zichtbaar is.
De Brettenscheg (ook wel Westrandscheg genoemd)
is een groene ecologische zone vanaf de
Haarlemmerpoort door het Westerpark en de Bretten,
naar Spaarnwoude, Spaarndam en de duinen van
Velsen. De zone is een groene buffer tussen de
oprukkende stad, en verbindt talloze waardevolle
historische en natuurrijke landschapselementen, zoals
het Westerpark (cultuurpark en natuurpark), vier
volkstuincomplexen, restanten van de middeleeuwse
Spaarndammerdijk, nieuwe natuurwildernis (Lange
Bretten en Geuzenbos), oude dorpen (Sloterdijk,
Halfweg, Spaarnwoude, Spaarndam) en de Stelling
van Amsterdam. Er zijn echter veel knelpunten, zoals
de onderbreking bij Teleport rond NS Sloterdijk, de
cityvorming bij Halfweg, het gebrek aan onverharde
wandelpaden, de moeilijke bereikbaarheid vanaf
Geuzenveld, de geplande Westrandweg, overlast van
crossmotoren en de afsluiting van het grootste deel
van de Lange Bretten als graasgebied. De stadsdelen
West en Nieuw West werken samen om het gebied
aantrekkelijker maken..

Het mythische verleden van Amsterdam
Heel vroeger was de veenwildernis tussen de duinen
van Kennemerland en de rivieren van Amstelland een
levensgevaarlijk onland, een veenmoeras waar geen
mens durfde te komen. Mensen woonden veilig op de
zandruggen langs de kust of de rivieren. Ze wisten
zeker dat het niet pluis was in het veen: in de diepe
veenpoelen woonden vooroudergeesten en
natuurwezens, feeën, geesten, demonen. Regelmatig
brachten ze offers in het moeras om de geesten
gunstig te stemmen. Ze geloofden dat de poelen de
toegang waren tot de onderwereld en in het najaar,
opende de onderwereld zich en verschenen de
geesten in de bovenwereld. Met veel kabaal werden
de geesten verjaagd (ons vuurwerk). In het voorjaar
waren de poelen juist de bron van nieuw leven en
vruchtbaarheid. Er werden optochten gehouden met
beelden van vruchtbaarheidsgoden, waarbij iedereen
verkleed was (ons Carnaval). Vanaf de 10e eeuw
worden de moerassen droger en de mensen gingen
de veengebieden ontginnen om er akkers en
weilanden van te maken. Zo ontstonden dorpen als
Sloten, Osdorp en Diemen die veel ouder zijn dan
Amsterdam. Vanaf de 12e eeuw kwamen er
rampzalige stormen en overstromingen. Het meeste
ontgonnen land verdween in de golven (huidige IJpolders, Haarlemmermeer, IJsselmeer), ook omdat het
land door de ontginningen was ingeklonken en veel
lager lag.
Omdat de keizer eigenaar was van alle woeste
gronden (het wildernisregaal), liet hij door zijn
leenheren (graven van Holland en de bisschop van
Utrecht) dijken bouwen tegen het woeste water (en de
geesten), de Spaarndammerdijk. En hij wilde de vrije
Friezen onderwerpen en bekeren. Maar er kwamen
steeds meer stormen waardoor de dijken doorbraken.
Veel mensen geloofden dat de overstromingen de
wraak waren van de demonen omdat ze verdreven
waren uit het moeras door de mensen die alles in
cultuur brachten en kerken bouwden op plaatsen waar
e
vroeger geesten en demonen werden vereerd. In 13 eeuwse kronieken staat een spannend verhaal over
een watergeest. Volgens de mensen uit de streek
waren de huidige Bretten de eerste plek waar de
pioniers zoals Uko zich vestigden en de laatste plek
waar een watergeest leefde. De boeren uit de buurt
vereerden de watergeest omdat zij ervoor zorgde dat
de graaf verjaagd werd en de aarde vruchtbaar bleef.
Tijdens de WALKABOUT beleven we dit magische
middeleeuwse landschap opnieuw als wandeling en
theater.
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Westerpark/Bretten
Boven: kaart 1575
Midden: actuele situatie
Onder: kaart 1890
: de Braeck (huidig
Nemocentrum)
de
Braeck
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Bij de omslag
WALKABOUT
kaart met Songlines
De afbeelding op de omslag en hiernaast is de
originele plattegrond van een Aboriginal Walkabout.
Hierbij gaat het om een plattegrond van een
verhalenwandeling die alleen de route aangeeft als je
het verhaal wandelt en zingt (Songlines). Het gaat om
het verhaal van de mythische emoe en schildpad (de
vooroudergeesten uit de Droomtijd die het land, de
dieren en de mensen geschapen hebben). Emoe
moest vluchten voor de mensen die steeds maar
oorlog maakten, ze vond een schuilplaats voor
zichzelf en haar kinderen. Maar ze had niets te eten.
Ze maakte een plattegrond op de rug van de
schildpad (zo zijn de schildpadden ontstaan), met de
route naar de schuilplaats. Nu konden de
honingmieren via deze routekaart op de schildpad de
schuilplaats van Emoe terugvinden en haar eten
brengen. Nog steeds is de kaart een verhalenwandeling naar de grot waar Emoe zich verschuilt.
Ook voor onze Bretten Walkabout is de kaart
bruikbaar als een wandelkaart naar de
voorouder/natuurgeest Swawa van pionier Uko.
De mythe over de oorsprong is niet iets uit de
geschiedenis, maar een levende actuele werkelijkheid,
als je tenminste de Walkabout gaat
lopen/zingen/spelen…
Hieronder meer Songlines
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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.

“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.

-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

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.
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