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BEZWAARSCHRIFT AAN B&W GEMEENTE AMSTERDAM 
Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman 

 

Geachte mevrouw Moorman 
 
De vereniging Nemo is met haar werkorganisatie Stichting Nemo een natuur/wandelorganisatie al 32 jaar 
actief in het Westerpark en sinds 2008 op het terrein van de Roos Schooltuinen met het buurttuinhuis, de 
buurtmoestuin en de bostuin met ijsvogelpoel. Zie voor meer informatie de flyer hieronder. 

 
Na een aankondiging op MS Teams heeft op 30 november 2020 de portefeuillemanager Onderwijs Cindy 
Matthijssen van het Gemeentelijk Vastgoed per email de huurovereenkomst met Stichting Nemo voor de 
voormalige dienstwoning op het terrein van de schooltuinen per 1 maart 2021 opgezegd. En op dezelfde 
dag heeft de centrale manager van de gemeentelijke schooltuinen José Kokken per email het 
medegebruik beëindigd per 15 januari 2021 van een deel van de schooltuinen door Nemo voor de 
buurtmoestuin. Beide besluiten kunnen als één beslissing beschouwd worden van de Gemeente, afdeling 
Onderwijs, RVE-Schooltuinen om Nemo te verwijderen uit de Schooltuinen. 
 
Voor Stichting Nemo zijn deze twee gemeentelijke besluiten in vergaande mate onredelijk, onbillijk, 
onrechtmatig en onuitvoerbaar, waardoor er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Nemo maakt hierbij in het 
kader van de AWB bezwaar tegen deze besluiten op gronden die hierna worden uiteengezet. 
Wij verzoeken u de genomen besluiten ongedaan te maken en in afwachting van uw besluit de 
opzeggingen op te schorten. Al eerder hebben we een bezwaarschrift gestuurd naar wethouder Laurens 
Ivens omdat we dachten dat het belang van groene buurtfuncties (volgens zijn Groenvisie) primair was, 
maar hij gaf al snel per email aan dat hij er niets mee te maken had en hij reageerde ook niet formeel op 
ons bezwaarschrift. Ook hebben we de voorzitter van het Stadsdeel West Fenna Ullichki benaderd, maar 
zij gaf aan dat het stadsdeel hier niet over gaat. Vandaar dit bezwaar aan u met de volgende argumenten: 
 

1. De gemeente handelt onzorgvuldig en nalatig omdat beide opzeggingsbrieven per email geen 
geloofwaardige motivatie, overgangsregeling, compensatieregeling, alternatief en 
bezwaarmogelijkheid bevatten. De besluiten veroorzaken onevenredige schade aan de Nemo-
organisatie en de betrokken vrijwilligers, waarvoor wij de Gemeente aansprakelijk stellen. 
Bovendien zijn de opzeggingen niet per aangetekende brief bevestigd, wat het BW voorschrijft, en 
dus in juridische zin ongeldig. 

2. De besluiten van de gemeente zijn in strijd met haar eigen beleid om sociale en culturele 
organisaties niet het slachtoffer te laten worden van de covid-19 epidemie. Terwijl Nemo al hard 
wordt getroffen door de gevolgen van de 2e golf, wordt Nemo geacht juist nu haar voorzieningen 
zonder meer te ontruimen, wat na 32 jaar het einde van de organisatie betekent. De gemeente 
draagt daarmee verantwoordelijkheid voor het verdwijnen van Nemo in Corona-tijd. 

3. De opzegging van de huur is onrechtmatig en strijdig met het BW. Het huurcontract is per 
1 februari 2008 afgesloten met het toenmalige Stadsdeel Westerpark voor een periode van 5 jaar. 
Hoewel het oorspronkelijke huurcontract verlopen is, blijft dit contract geldig omdat de huurrelatie 
bleef voortbestaan. Derhalve is het huurcontract op 1 februari 2020 opnieuw verlengd voor 5 jaar. 
Omdat het buurttuinhuis als openbaar wandel&bezoekerscentrum en buurtcentrum een z.g. BW 
290-bedrijfsruimte is, gelden bijzondere bepalingen die door het Vastgoed ten onrechte genegeerd 
worden, zoals een opzegtermijn van 1 jaar (BW 7:290-310). 

4. De motivatie om het medegebruik van de tuin op te zeggen voor eigen gebruik is onvoldoende 
gemotiveerd en ongeloofwaardig omdat op het terrein van de schooltuinen veel ongebruikte 
percelen liggen. Het gebouw zou nodig zijn voor opslag en tijdelijk kantoor, terwijl er voldoende 
opslagmogelijkheden zijn elders op het terrein. En Nemo heeft al 12 jaar geleden de schooltuinen 
aangeboden het gebouw mee te gebruiken voor schooltuinactiviteiten. Al deze argumenten zijn in 
feite ongeldig en gelegenheidsargumenten om Nemo te verwijderen uit de schooltuinen. 

  



5. Sinds de komst van Nemo op de Schooltuinen in 2008 heeft Nemo haar aanbod (natuureducatie, 
wandelen, evenementen, open dagen, groene markten, voedselbos, natuurbeleving via het 
uitbeelden van sprookjes en later het opzetten van de biologische moestuin) willen integreren in 
het aanbod van de schooltuinen. De eerste 5 jaar was de samenwerking met de schooltuinen 
uitstekend, maar in de afgelopen 6 jaar is door het centrale management enkel afwijzend 
gereageerd op dit aanbod, niet eens de moeite nemend er serieus op in te gaan. In de tuin met de 
schooltuinmedewerkers en vrijwilligers was afstemming wel mogelijk, wat aangeeft hoe ver het 
management afstaat van de realiteit en de mogelijkheden op de tuin. Maar veel activiteiten van 
Nemo waren in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. 

6. Het besluit van het schooltuin-management om de buurtmoestuin weg te ploegen en het gebouw 
in eigen gebruik te nemen valt onder uw verantwoordelijkheid als wethouder Onderwijs, maar 
raakt ook andere beleidskaders die in de huidige besluiten niet zijn meegewogen, waardoor deze 
besluiten onvolledig zijn en strijdig met andere beleidskaders. Het management van de 
schooltuinen schijnt niet te beseffen dat het gebied rond Nemo en de schooltuinen (het “Nieuwe 
Westerpark”) een lappendeken van buurtgerichte natuurorganisaties is (o.a. kinderboerderij, 
woeste westen, waternatuurtuin, buurtboerderij, tuinparken) door het Stadsdeel gecreëerd als 
‘natuurpark’(naast het ‘cultuurpark’), gebaseerd op vigerende bestemmingsplanen en beheer/ 
gebiedsplannen die uitgaan van een gemeenschappelijke visie op dit gebied die dwars door de 
verschillende beleidskaders en bestuurscolleges loopt. Als enige sluit de schooltuinen zich 
volledig af van deze visie door zich te isoleren en haar beleid te centraliseren en harmoniseren, 
zonder enig maatwerk of affiniteit met lokale omstandigheden. Dat leidt letterlijk tot koude sanering 
en kaalslag, door het buitensluiten van buurtorganisaties en buurtfuncties. De dienst schooltuinen 
behandelt de Roos schooltuinen als een geïsoleerde tuin in een buitenwijk, terwijl dit de enige 
schooltuin is in Amsterdam die zo dichtbij het centrum midden in een publiekspark ligt, dat in de 
toekomst moet uitgroeien tot de belangrijkste groene buurtfunctie in Haven-Stad. De vraag is al 
vaak gesteld of de schooltuinen wel kunnen blijven en niet beter de functie kunnen krijgen van 
stadslandbouw en voedselbos. Hier volgen nu de beleidskaders die in de besluiten van Onderwijs/ 
de Schooltuinen ten onrechte niet zijn meegewogen: 

a. Stadsdeel. Het gebouw heeft van het toenmalige stadsdeel Westerpark in 2008 een 

sociaal/culturele bestemming gekregen en is aan Nemo toegewezen als 
natuur/wandelcentrum. Het huidige Stadsdeel West dient dan ook betrokken te worden bij 
het besluit over de toekomst en bestemming van het gebouw. De plannen van de 
schooltuinen om het pand te bestemmen voor opslag en tijdelijk kantoor past immers niet 
in deze bestemming. Ook het medegebruik van een deel van de schooltuinen voor een 
buurtmoestuin is een initiatief van de toenmalige gebiedsmakelaar voor Westerpark van 
Stadsdeel West Paul Berkers. Een besluit voor beëindiging van dit medegebruik kan alleen 
gebeuren in overleg en afstemming met Stadsdeel West. Verder bestaat er ook een 
subsidierelatie met het stadsdeel via buurtsubsidies. Veel wethouders hebben projecten en 
evenementen officieel geopend. Het is ongewenst en onbillijk dat een buurtorganisatie met 
zoveel draagvlak in de buurt en al 32 jaar actief in het Westerpark, zomaar buiten het 
stadsdeel en buurtorganisaties om kan verdwijnen. 

b. Groenvisie 2050. In de Groenvisie van uw collega wethouder Laurens Ivens wordt gepleit 

voor meer buurtgroen, buurtmoestuinen, stadslandbouw, uitbreiding ecologische zones en  

participatie van buurtbewoners. Wij vinden het daarom onjuist dat de uitgangspunten van 

de Groenvisie niet zijn meegewogen in het besluit Nemo te ontruimen. 

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. De Nemo-projecten passen volledig in dit plan 

van de gemeente. Het is onbegrijpelijk dat de projecten van Nemo die volledig passen in 

het eigen Huisvestingsplan van de schooltuinen, moeten verdwijnen. Deze paradox geeft 

aan hoe de schooltuinen in Amsterdam een 100 jarige ambtelijke moloch zijn geworden 

met een verouderde tuinvisie  zonder binding met de buurt en de huidige natuurbeleving 

van kinderen. Terwijl nieuwe visies en alternatieve concepten hardhandig geweerd 

worden, laat staan dat een debat mogelijk is. Wie gaat over de toekomst van de 

schooltuinen; onderwijsmanagers of buurtbewoners en hun organisaties?                      

Top-down of bottom-up? Het pleit lijkt al beslecht, of niet? De keuze is aan u…  



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. Al vele jaren werkt Nemo samen met de tuinparken 

met wandelingen en evenementen. De huidige gerealiseerde openstelling werd echter dit 

jaar geblokkeerd door de schooltuinen. Nemo werd verboden voorzieningen te creëren 

voor de wandelverbinding. 

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., Nemo heeft 

een actieve inbreng gehad in de inspraakrondes en haar visie in een notitie uitgewerkt. 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 in het kader van 

de volgende uitgangspunten (uit Nota van Uitgangspunten): 

i. Gebiedsoverstijgende- en landschappelijke lijnen worden versterkt. 

ii. De openbare ruimte, incl. de entrees naar het park, wordt uitgebreid en meer 

samenhangend gemaakt. 

iii. De historische landschappen worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt. 

iv. De natuurwaarden (o.a. bomen en struiken) worden gehandhaafd en versterkt. 

v. Het park wordt duurzaam ontwikkeld. 

vi. Het proces van planvorming en uitvoering binnen de functies wordt samen met 

gebruikers uitgewerkt. 

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. “We ondersteunen bewoners met duurzame 

initiatieven.” (,…) 

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). 

Overweging 
Het punt is dat we een gewaardeerde buurtfunctie vervullen met groene sociale activiteiten en natuureducatie. Dat 
we bewoners op open dagen laten kennis maken met duurzaam tuinieren en voedsel verbouwen (stadslandbouw) 
en dat het meerwaarde heeft voor de schoolkinderen te laten zien dat dit type voedselteelt (permacultuur) waardevol 
is. Ook dat we een waardevol stukje stadsnatuur beheren en bijdragen aan natuurbeleving voor bezoekers en 
vrijwilligers. Dat dit met maatwerkbeheer en aandacht voor natuurontwikkeling er toe heeft geleid dat vele 
vogelsoorten waaronder de ijsvogel hier een vaste plek hebben gevonden. Ons vertrek zou een groot gat in het 
natuur- en milieu-educatie aanbod betekenen voor stadsdeel West. En dat de argumenten van de schooltuin om die 
1% van het terrein erbij terug te krijgen een gelegenheidsargument is om derden te weren van medegebruik van het 
terrein. Het benutten van een voormalige beheerderswoning voor opslag van 'spullen' is een willekeurig en 
disproportioneel voornemen om medegebruik te stoppen. De schooltuin heeft onlangs een grote opslag met veel 
overruimte laten bouwen met grote vlakken verharding ten koste van groen. In die zin is niet uit te sluiten dat het 
management van de schooltuinen ook de stadsnatuur rond de beheerderswoning eenzelfde lot is beschoren en gaat 
verdwijnen. Daarmee gaat een stukje geschiedenis en natuurwaarde van deze bijzondere plek verloren. 
Het weren van medegebruik druist in tegen het streven voor meer openbare functies in dit deel van het 
Groengebied. In het plan "Een toekomstbestendig Westerpark", Haven-Stad gerelateerd, wordt juist de oost-ingang 
opengesteld als route naar de Volkstuinen. In die zin is het voor de sociale veiligheid en toezicht beter als er in het 
weekend en buiten kantoortijden een oogje in het zeil kan worden gehouden door de Nemo-leden. Bij die 
openstelling is medegebruik ook aan de orde en is de maatregel van huuropzegging nu zinloos. Ook stond in de 
plannen voor Groot Westerpark in deze hoek ook een (groot) Natuur- en Milieueducatiecentrum gepland. Dat drijft 
doorgaans op vrijwilligers zoals IVN. Dat ga je nu opheffen en over een paar jaar weer proberen op te bouwen met 
vrijwilligers? De aanval op het sociaal-maatschappelijk karakter van Nemo en de verzakelijkte toon is op zijn zachtst 
gezegd vreemd nu het beleid is groene initiatieven bij instellingen en bewoners te stimuleren. Heeft de wethouder de 
eigen dienst Grond en Ontwikkeling nog wel in de hand? En strookt dit afbraakbeleid met de ambities uit de 
Groenvisie, Duurzaamheid en participatiekoers?  

  



VERZOEKSCHRIFT 

Dit bezwaarschrift sluiten wij af met een verzoekschrift. Wij vragen uw inzet om de opzeggingen 
ongedaan te maken en uw steun voor het beleids/werkplan van Nemo voor de komende jaren op het 
terrein van schooltuinen in het Westerpark. 
 

BELEIDS/WERKPLAN NEMOLAND WESTERPARK – 2021/2022 
Nemoland speelt met dit beleids/werkplan concreet en praktisch in op actuele ontwikkelingen in 
Groot Westerpark, bij de Schooltuinen en de tuinparken. Het projectplan is gericht op de korte termijn, en 
daarmee het creëren van mogelijkheden voor de lange termijn. 

1. Buurtmoestuin. 
De buurtmoestuin ligt direct aan het verbindingspad tussen de schooltuinen en het tuinpark. Door de pilot 
openstelling Schooltuinen/Tuinpark Nut&Genoegen wordt de buurtmoestuin veel duidelijker een openbare 
buurtvoorziening.  

2. Voorpost Overbrakerpad 

Met toestemming van het stadsdeel heeft Nemo aan het Overbrakerpad een voorpost ingericht om het 
aanbod van Nemoland zichtbaar te maken, met een uitdeeltafel, picknickbank, informatiebord en een 
kruidenpluktuin in een houten bak. Nemo wil de functie van deze plek versterken en uitbreiden met grote 
voedselbosbakken, een wormenhotel en meerjarige planten die volgens de voedselbos methode worden 
geplant als kleine duurzame ecosystemen. 

3 Verhalenpoel 
Nemo verzamelt in en rond de bostuin de verhalen over het onbekende Westerparklandschap, en vertelt 
ook verhalen van buurtbewoners over het landschap en de natuur van hun jeugd en hun (groot)ouders. 
Het doel van het project Verhalenpoel is om buurtbewoners te betrekken bij de stadsnatuur en de 
geschiedenis van het stadslandschap, door ook de eigen verhalen over de natuur van hun jeugd en hun 
(groot)ouders te (laten) vertellen. De wilde natuur van Nemoland en het historische onaangetaste 
landschap rond de Spaarndammerdijk en de Waternatuurtuin is daarvoor uitermate geschikt. Activiteiten: 
sprookjeswandelingen voor peuters/kleuters naar de verhalenhut; verhalenspeurtochten/ games; 
wandeltheater; evenementen met theater onderweg; Soelen: film/docudrama, excursie en gedichten over 
lusthof Soelen. 
 4 Buurttuinhuis 
De voormalige dienstwoning functioneert als NME-centrum, ontmoetingsplek voor vrijwilligers/ 
buurtbewoners, wandelaars, schooltuinbezoekers; en als verhalencentrum en activiteitencentrum voor 
organisaties met de natuur als inspiratiebron. 

5 Wandelen 
Het organiseren van begeleide wandelingen en natuurexcursies, en het bieden van wandelroutes en 
informatie, met name gericht op de Bretten en aangrenzende natuurgebieden. 
 
Visie van Nemo 

Op korte termijn: 

1. Participeren in de ‘pilot opstelling wandelverbinding tussen Westerpark, Schooltuinen en Tuinpark 
Nut&Genoegen’ door het bieden van faciliteiten, beheerdersfuncties en buurtactiviteiten. 
2. In het kader van Nota Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen functioneren als pilot ‘tuinieren door 
buurtbewoners buiten reguliere openingstijden" met een creatieve inrichting om de toegankelijkheid voor 
de buurt te vergroten. 

Op lange termijn: 

1. Het ontwikkelen van Nemoland (gebouw en tuinen) als natuur/milieucentrum voor natuureducatie/ 
participatie, wandelen en als bezoekers/infocentrum voor de Brettenzone (Groot Westerpark/Bretten) en 
de radiaal West naar de duinen. 
2. De buurtmoestuin in samenwerking met de schooltuinen uitbouwen tot een voorziening voor 
stadslandbouw, permacultuur en natuurparticipatie in/voor/door de buurt. 
3. Nemoland ontwikkelen als verhalencentrum/kindernatuurtheater voor het beleven/uitbeelden van 
natuursprookjes, bushcraft en verhalen over de geschiedenis van het Westerparklandschap.  
 
In afwachting van uw reactie 
 
Namens bestuur, medewerkers 
en vrijwilligers van Nemo 
Peter Spruijt 

  

Nemoland Westerpark 
Overbrakerpad 2 
1014 AZ Amsterdam 
0653604513 
whatsap 0614283249 
www.nemoland.nl 
info@nemoland.nl 
 



                                                                                                                                                Swawa en Pier 
Hierbij de link naar de reportage van de buurttelevisie 
“Knooppunt Westerpark” over Nemoland Westerpark 
met een uitgebreid interview met Mathilde Andriessen  
(coördinator van Nemoland) over Nemoland en de 
dreigende ontruiming.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ESa1V-z3iY  

https://www.youtube.com/watch?v=2ESa1V-z3iY


z 

 

Rechtsboven: Mathilde als 
waterfee Swawa bij de poel 
Rechts: de sfeer op de tuin; 
schooltuinmedewerkers 
imker en Nemo-vrijwilligers 
samen aan tafel. 
Onder: Mathilde en Andreas+ 
tuinpionier van Nemo 
Bostuin met poel 
Uitdeelkraam van 
buurtmoestuin met r.o. met 
hoed: tuinvrouw Gerda 


