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OPROEP AAN DICK JANSEN, DIRK DE JAGER, RUUD GRONDEL

ex-wethouders Stadsdeel West(erpark)

LAAT NEMO NIET VERDWIJNEN!
Beste Dick, Dirk en Ruud
Zoals jullie weten wil het centrale management van de RVE Schooltuinen dat Nemo verdwijnt uit de Roos
Schooltuinen. Dit zou na bijna 35 jaar het einde betekenen van Nemo in het Westerpark, en na bijna 15 jaar
het einde van Nemoland op de schooltuinen. Jullie zijn op verschillende manieren intensief betrokken geweest
bij de inrichting van het natuurgebied rond Nemoland in het ‘nieuwe Westerpark’ en daarin het faciliteren van
de Nemo-organisatie. Omdat Nemo gedwongen wordt te strijden voor haar voortbestaan en besloten heeft
niet weg te gaan uit de schooltuinen, doen we hierbij een oproep aan jullie: laat Nemo niet verdwijnen uit
“jullie Westerpark”.
Waarom in Coronatijd?
Waarom vragen we jullie steun in Coronatijd? De stad wordt immers overspoeld met immense problemen,
waarbij het Nemobelang wel erg nietig lijkt. De reden is dat ook Nemo hard getroffen wordt door de gevolgen
van de Corona-epidemie en de opgelegde beperkingen. Onze vrijwilligers en deelnemers zijn kwetsbare
mensen. Door Corona, de dreigende ontruimingen en de autoritaire stijl van het schooltuin management,
worden onze mensen extra hard geraakt. Terwijl de gemeente coulant is voor organisaties in Corona-tijd,
worden wij onevenredig hard getroffen. Niemand van Nemo die dat begrijpt. Een andere reden is dat de
activiteiten van Nemo (wandelen, gezond bewegen, werken in de buurtmoestuin, natuurbeleving) juist in
Coronatijd immens belangrijk zijn, letterlijk en figuurlijk als antivirus en het vergroten van weerbaarheid.
De gemeente zou dit actief moeten ondersteunen, maar het omgekeerde gebeurt. Maar het gaat niet alleen
om Nemo. Het gaat ook om een principiële keuze van de schooltuinen tussen een top down geleide
organisatie die de schooltuinen harmoniseren en centraliseren, of een grass roots organisatie die groene
buurtfuncties en buurtmoestuinen integreert, en ook alternatieve teelt (perma, wilde eetnatuur, dieren,
allochtone tradities), diversiteit en ook het vertellen en uitbeelden van verhalen en natuurmythen. Dat was de
opzet van oertuinman Bert Ydema en de inzet van Nemo die in het huis en in de bostuin van Bert zijn geest
levend hield, nu al bijna 15 jaar, en tot de centralisatie in nauwe samenwerking met de schooltuinen.
Nemoland blijft!
Hoewel de centrale manager van de schooltuinen eind november 2020 besloot de huur en het gebruik van de
buurtmoestuin op te zeggen, is er nog steeds geen sprake van een rechtsgeldig besluit. Op onze
bezwaarschriften aan wethouders Ivens en Moorman en stadsdeelvoorzitter Ulichki is geen antwoord
gekomen, terwijl de 6 weken die de AWB voorschrijft om te antwoorden, ruim verstreken zijn. Ook het
raadsadres en de raadsvragen zijn nog niet behandeld en aangeschreven politieke partijen reageren niet.
Het stadsdeel zwijgt in alle talen, hoewel de voorzitter op een commissievergadering had toegezegd te
reageren. Verder is de opzegging van de huur van het Nemo-buurttuinhuis is niet bevestigd door een
aangetekende brief, en is dus niet rechtsgeldig. Op basis van het BW 6.1.3, staat het niet-antwoorden van
bezwaarschriften gelijk aan een besluit, en is er sprake van ‘fictieve weigering’. Voor Nemo is er dus sprake van
‘fictieve toestemming’ van de gemeente om op de schooltuinen te blijven! Ook heeft het buurttuinhuis recht
op huurbescherming omdat het een bedrijfsruimte is in de zin van artikel BW 7:290, die alleen ontruimd kan
worden met een dringende reden getoetst door de kantonrechter, met een jaar opzegtermijn.
Het Gemeentelijk Vastgoed is in opdracht van de schooltuin manager veel te hard van stapel gelopen en heeft
de rechten van Nemo miskend en de voorgeschreven procedures niet gevolgd.

De argumenten van de Schooltuinen
Nog steeds weten we niet waarom we zouden moeten verdwijnen uit de schooltuinen. Een duidelijke
motivatie ontbreekt. Hun argumenten (tekort aan ruimte voor tuinen en kantoor) kloppen niet, en we weten
uit interne bronnen dat ze onjuist zijn. Ons compromis voorstel om de buurtmoestuin te integreren in
lesprogramma’s en medegebruik van ons gebouw, werd van tafel geveegd. Terwijl in hun eigen beleidsnota
staat dat ze buurtmoestuinen en pilots moeten creëren, willen ze onze buurtmoestuin wegploegen en
vrijwilligers wegsturen. Ook zou in ons nadeel zijn dat Nemo geen subsidierelatie met de gemeente heeft.
Zo worden we gestraft omdat Nemo al bijna 35 jaar zichzelf redt zonder structurele subsidie. Intussen wil een
onbekende manager van het stadsdeel in opdracht van de schooltuinen ons verhuizen naar de kinderboerderij.
Maar dit is om veel redenen geen serieuze optie. De kinderboerderij zit in een turbulente overgangsfase, heeft
veel eigen sores en geen geschikte faciliteiten voor Nemo. Ook hun eigen bestuur reageerde negatief.
Visie op het park
Het behoud van Nemoland is niet alleen in het belang van de Nemo-organisatie en de Nemo-activiteiten voor
de buurt, maar het gaat ook om de visie en het beleid voor het ‘nieuwe Westerpark’; het natuurpark in het
Westerpark dat jullie hebben vormgegeven. Daarin hebben jullie bewust Nemo een eigen plek en bestemming
gegeven. De dienstwoning op de Roos schooltuinen kreeg na het vertrek van Bert Ydema van jullie een sociaalculturele bestemming en de buurtmoestuin ontstond door inzet van het stadsdeel. De schooltuinen hebben
daarin een speciale positie, als verbinding tussen het park en de tuinparken en zijn uiterst geschikt voor
stadslandbouw en andere gemengde groene (buurt)functies. De schooltuinen zijn net als de tuinparken, geen
eiland, maar maken deel uit van Groot Westerpark, en Nemoland heeft daarin een wezenlijke functie als
verbinding, NME-centrum, wandel/natuur-centrum voor de buurt. Maar de schooltuinen ontkennen dat en
verwijderen die functies. Hoewel jullie visie vastligt in nota’s en gebiedsplannen, en overgenomen is in de
toekomstplannen van Haven Stad/Groot Westerpark verkwanselt de centrale stad dit beleid via hun eigen
RVE’s, zonder dat het bestuur of de politiek dit beseft of kan tegenhouden.
Rol van het Stadsdeel
Vijf jaar geleden toen de schooltuinen ook probeerde Nemo te ontruimen, had Nemo de steun van
gebiedsmakelaar Paul Berkers die namens het Stadsdeel (in opdracht van voorzitter Gerolf Bouwmeester)
bemiddelde tussen Nemo en de schooltuinen (José Kokken). Nu is het stadsdeel niet meer aanspreekbaar en
de gebiedsmakelaar onzichtbaar. Feitelijk faciliteert het stadsdeel het beleid van de schooltuinen. Onze positie
aan de onderhandelingstafel is erg zwak. José is een ouderwetse manager die zich autoritair en bozig opstelt.
Haar motto is saneren, harmoniseren en centraliseren. Ze zegt vooraf haar besluiten af te stemmen met het
stadsdeel zodat wij geen kant uit kunnen. We hebben dit type overheidsmanagement in 35 jaar niet
meegemaakt, en zeker niet bij de gemeente en jullie stadsdeel! Het lijkt er op dat stadsdeelbestuurders en
wethouders in deze tijd kiezen voor managers (en managementstijlen) die de RVE's van de gemeente besturen
als een soort staat in de staat. De Amsterdamse traditie van burgerparticipatie en buurtbeheer sinds de jaren
80 die vooral in ‘jullie’ stadsdeel Westerpark wortelde wordt weg geploegd. Jullie erfenis verdwijnt!
De menselijke maat verdwijnt
Vroeger hadden we veel steun van welzijnsorganisaties en andere buurtorganisaties, maar dat bestaat niet
meer. We krijgen veel hartverwarmende adviezen, maar die bieden ons geen perspectief. Langzaam zinken we
weg met veel omstanders op de kade die ons steunen met goede raad, maar ons niet redden. Een mooi
voorbeeld is het initiatief van Kennisnetwerk Amsterdam voor stadsgesprekken, vandaag binnen gekomen:
"Na decennia van efficiency-denken in het publieke domein lijkt de maat nu vol. Professionals in het publieke
domein én bewoners snakken naar de menselijke maat: geen afvinklijstjes of ingewikkelde aanbestedingen,
geen management-lingo die nietszeggend is in de praktijk van alledag." Prachtig geformuleerd en helemaal
van toepassing op onze situatie. We mogen dus meedoen aan het stadsgesprek over ons thema in de virtuele
gespreksruimte van Zoom. Terwijl, buiten in de werkelijkheid de menselijke maat van Nemo door
gemeentelijke professionals wordt omgeploegd en ontruimd.

Kansen en mogelijkheden
Een van de opties om Nemoland en jullie visie op het natuurpark te redden is het vormen van een alliantie van
groene organisaties in Groot Westerpark. Maar die is er niet. Er geen paraplu of structuur daarvoor.
De Groenvisie van Ivens geldt blijkbaar niet voor ons park. We hebben het platform "Buurtschap Overbraeck"
opgezet, door Dirk geopend. Maar dat mislukte na 2 jaar door onderlinge tegenstellingen en te grote
verschillen in belangen en subsidiekanalen. Er is ook vanuit de omringende buurten geen structuur om het
openbare buurtgroen, participatie en stadslandbouw-initiatieven te beheren en te beschermen. Stadsdeel en
welzijnskoepels hebben geen capaciteit en vanuit de centrale stad wil wethouder Ivens (groen/stadslandbouw)
zich er niet mee bemoeien, terwijl Moorman (onderwijs) niet weet wat er speelt in het park en in haar eigen
schooltuinen. In dit vacuüm nemen RVE-managers de regie over.
Het 'nieuwe Westerpark' is ooit door jullie opgezet als openbaar natuurpark voor de buurt (naast het
cultuurpark). Kunnen gemeentelijke diensten nu zomaar de schooltuinen saneren en groene buurtorganisaties
verwijderen waarvoor jullie faciliteiten hebben gecreëerd? Wie komt nu nog op voor het natuurpark en de
buurtbelangen in dit deel van het Westerpark, het mooiste park van Amsterdam???
Ik weet dat jullie geen middelen en mogelijkheden meer hebben om dit allemaal te doen, laat staan dat jullie
de ontruiming van Nemoland kunnen voorkomen. Maar ik zou wel graag met jullie een strategie bedenken en
een netwerk opzetten dat ons daadwerkelijk kan helpen en het natuurpark kan versterken en behouden.
We hebben in dit onderhandelingsgeweld met boze RVE-managers een bemiddelaar of woordvoerder nodig.
Wij lopen ons letterlijk en figuurlijk te pletter. Mathilde heeft tijdens de eerste vergadering al zware
hartkloppingen gehad en ik viel bijna van mijn stoel van kwaadheid. We waren verbijsterd en voelden ons
machteloos en geïntimideerd. Verschillende vrijwilligers konden de spanningen niet verdragen en zijn al
maanden ziek en depressief. Veel van onze mensen zijn 70 plussers die veel baat hebben bij gezond bewegen,
wandelen en werken in de tuin. Ook die voelen zich in deze corona-tijd door de schooltuin managers weggezet
als ‘dor hout’: een wrede werkelijkheid achter de mooie woorden van burgemeesters en ministers in de
media.
Het lijkt er op dat RVE-managers dit bewust of onbewust uitlokken om hun positie te versterken en
ongewenste buurtorganisaties te verzwakken. Daarom aan jullie een wanhopige oproep vanuit het veen van
Nemoland: help ons om te overleven in Nemoland! Echt wij doen ons best (zie de update en de pitch van
Mathilde en lees mijn artikel in Staatskrant van december, onze bezwaarschriften en protestbrieven), maar we
kunnen dit niet alleen. Bovendien is het jullie eigen (groene) erfenis die dreigt te verdwijnen. Het gaat ook om
jullie verhaal, vandaar deze oproep!
Hier 3 films van Knooppunt Westerpark:
een update dd 5-2-21 van Mathilde over de toekomst van Nemoland op de schooltuinen.
https://youtu.be/q6Q6fm3R9-Y
Pitch van Mathilde: oproep om Nemoland te steunen
https://www.youtube.com/watch?v=RBRHG77WFsk
Een uitgebreid interview met Mathilde
https://www.youtube.com/watch?v=2ESa1V-z3iY
Op onze website: info, alle bezwaarschriften, mediaberichten en veel foto's
www.andriessen.pl/nemo/nemolandwesterparkbasis.html

Met vriendelijke groet
Peter Spruijt
Nemoland Westerpark
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google maps: nemoland westerpark

bijlagen

NEMOLAND BLIJFT!
WAAROM WE ONS NIET LATEN ONTRUIMEN
Mathilde Andriessen
Omdat de buurtmoestuin onvervangbaar is
Na bemiddeling van het Stadsdeel heeft Nemo 10 jaar
geleden in overleg met de Schooltuinmedewerkers
een buurtmoestuin opgezet, op een groot
braakliggend stuk grond langs het buitenhek. Daar is
een aantal jaren intensief gewerkt met biologische
teelt, en een grote opbrengst. Die werd elke
donderdag geleverd aan de Voedselbank, toen nog in
de Polanenstraat. Tot in 20015 het beheer van de
schooltuinen na de opheffing van de stadsdelen
overging naar de afdeling Onderwijs van de centrale
stad, de RVE-schooltuinen met José Kokken als
centrale manager. Haar beleid was gericht op
saneren, centraliseren en harmoniseren. En daar
paste Nemo niet in. Nemo moest het huis en de
moestuin opgeven. Maar door bemiddeling van
stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester en
gebiedsmakelaar Paul Berkers kon Nemo blijven en
de buurtmoestuin verplaatsen naar de huidige plek
langs het tegelpad, aansluitend op de bostuin

Waarom Nemo blijft
De buurtmoestuin is, behalve voor de vrijwilligers, ook
belangrijk voor de buurt. De biologische groenten en
kruiden worden in het park aan het Overbrakerpad
uitgedeeld. Nemo heeft daar een bank geplaatst en
een kruidenplukbak. Het doel is voorbijgangers kennis
te laten maken met de buurtmoestuin.

Nemoland als welzijnswerk
De buurtmoestuin ligt op een geïsoleerde plek binnen
de hekken van het schooltuinterrein. Vanwege de
geïsoleerde ligging is deze plek bij uitstek geschikt
voor vrijwilligers die juist voor de rust en de stilte in de
tuin willen werken. Veelal mensen die het (tijdelijk)
moeilijk hebben, vanwege ziektes, burn out,
depressie, kortom kwetsbare mensen. Voor hen is het
een fijne werkomgeving, er wordt nauwelijks gepraat,
ze kunnen hier helemaal tot rust komen. Vaak hebben
ze steun aan elkaar, ook tijdens het wieden is het
makkelijk om te praten. De coördinatie is in handen
van een maatschappelijk werker, Mathilde
Andriessen, werkzaam bij Nemo. Zij doet de intakes,
de kennismaking met de tuin en de andere
vrijwilligers, maakt een planning en voert gesprekken
aan de koffietafel. Soms verwijst zij iemand door naar
een instantie of helpt bij het zoeken naar werk.

De deelnemers van de wekelijkse wandelingen die
Nemo al bijna 35 jaar organiseert (nu al ruim 1800
wandelingen met totaal 22.000 deelnemers), bestaat
inmiddels vooral uit alleenstaande ouderen, net als wij
zijn zij meegegroeid met de organisatie. Wandelen en
sociale contacten die ze er al wandelend opdoen, zijn
immens belangrijk voor deze grote doelgroep. (ca 200
leden)..

Ontruimingsdreiging als overval
Het ontruimingsbevel eind november 2020 was een
mokerslag voor de vrijwilligers, hun hele bestaan
stond opeens op losse schroeven zonder de vaste
regelmaat van 2 x per week samen zijn in de tuin.
De vrijwillige coördinator stortte meteen in, viel in een
zware depressie, de anderen volgden ook, zwaar
aangeslagen. Ze konden het niet meer opbrengen om
naar de tuin te komen, omdat die binnenkort ontruimd
zou worden. Mathilde deed haar uiterste best om ze
er nog bij betrokken te houden maar dat lukte al niet
meer. Het enige wat er nog overblijft is dat ze eén
voor één bij haar langs komen om te praten.
Schrijnend.

In de jaren heeft Nemo zo'n 100 mensen begeleid met
participatietrajecten zoals de MAP/SAP regeling
(Maatschappelijke en Sociale Activering) van het
toenmalige DWI. Er was een groengroep, die werkte
in de schooltuinen, de Nemotuinen, in de Bretten en
het Geuzenbos, met een vaste begeleider van Nemo.
Nemo is een 'erkend Leerbedrijf', al zo'n 15 jaar zijn er
stagiaires geweest, de meesten van verschillende
MBO Groen opleidingen. Ook op dit moment loopt er
een aanmelding van een mbo opleiding. In verband
met corona zijn er weinig stageplekken meer over.

Natuur en Gezond Wandelen. Nemo heeft in en rond
het Westerpark wandelingen georganiseerd, op
vrijdagmiddag, voor buurtbewoners. Met uitleg over
natuur of architectuur. Altijd met een begeleider van
Nemo en in overleg met Huis van de Buurt de Horizon
(Marienne Triesschein).
Het Buurttuinhuis heeft zich ontwikkeld tot een
creatieve ontmoetingsplaats voor organisaties en
buurtinitiatieven met de natuur als inspiratiebron. Niet
alleen voor maaltijden, thema-avonden, verteltheater,
maar ook voor meditatie, klankconcerten, yoga/taj chi.
Al deze activiteiten ontstaan in en rond Nemoland
Westerpark. Ontruiming zou het einde van Nemoland
en van Nemo betekenen. Dat is voor ons ondenkbaar.
We blijven in het Westerpark, in het mooiste
niemandsland van Amsterdam tussen schooltuinen,
tuinparken en de waternatuurtuin.

DE VERBODEN FOTO
is de foto van de toekomst!
Het gaat om de mooiste foto van 2019, van een spontane bijeenkomst tussen buurtmoestuinvrijwilligers van
Nemo en schooltuinmedewerkers. Aanleiding was de onthulling van het bord “Nemoland” op de achtergrond.
Opvallend is dat er niemand van het schooltuin- en Nemo-management bij was. De foto is een levende
illustratie dat de sfeer in de schooltuinen uitstekend was, en er veel onderlinge contacten waren tussen Nemo
en de schooltuinen. Het plezier springt uit de foto.
Al enige jaren was de sfeer tussen het management van Nemo en de schooltuin managers stroef geworden, en
waarschijnlijk werd de ontruiming al voorbereid en gezocht naar voorwendselen. De schooltuinmedewerkers
werd verboden met Nemo contact te hebben, een soort spreekverbod dus. Maar als de manager weg was, was
de sfeer als vanouds. Maar officieel was elke vorm van samenwerking of hulp verboden. Als er iets mis ging,
stuk was of er was ingebroken, kreeg Nemo de schuld. Bij vernieuwing van het tuinparkhek kreeg Nemo geen
sleutel meer, terwijl we die al jarenlang hadden in goed overleg met het tuinpark. De AED werd opeens
onbereikbaar, terwijl er hartpatiënten bij onze medewerkers waren.
Om te illustreren dat ondanks deze spanningen de sfeer in de tuin onderling erg goed was, hebben we deze
foto geplaatst in het bezwaarschrift aan de wethouder dat ook op internet staat. We kregen toen een mail van
het management en medewerkers met de eis om de foto te verwijderen. Maar de foto berokkent niemand
schade en niemand’s privacy is in geding. De foto vertoont alleen een werkelijkheid die het schooltuinmanagement ontkent en niet wil laten zien. Daarom moest de foto verboden worden! Zo kun je als overheid de
werkelijkheid naar je eigen hand zetten en verwijderen wat ongewenst is. Niet alleen de foto, maar heel
Nemoland en alle mensen voor wie Nemoland belangrijk is.
FOTO VAN DE TOEKOMST
Maar de verboden foto heeft een verborgen betekenis die pas in de toekomst onthuld wordt!
Het is namelijk de foto van de toekomst van Nemo en de schooltuinen! In die toekomst (die morgen kan
beginnen) werken we samen met de schooltuinmedewerkers zonder managers aan natuureducatie en groene
buurtprojecten. Faciliteiten, middelen en mogelijkheden worden gedeeld en talloze vrijwilligers leveren een
bijdrage. De tuinparken, schooltuinen, waternatuurtuin en woeste westen vormen één geheel en de open
verbindingen leveren veel nieuwe betrokkenheid, wandelingen en gezamenlijke projecten. Het Westerpark
bloeit als nooit te tevoren, niet alleen als cultuurpark en recreatiepark, maar bij ons als openbaar ‘natuurpark’;
een ecologische zone voor natuureducatie, natuurbeleving/participatie en gezond bewegen/wandelen, zoals
het natuurpark ooit bedoeld was door de wethouders die hier boven genoemd zijn en ook door de planmakers
van HavenStad/Groot Westerpark. Het komt goed! Dat wisten de mensen al op de foto! PROOST!

