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De favoriete plek van.. Peter Spruijt in Nemoland 
“Mijn mooiste plekje is Nemoland, aan de rand van het Westerpark. 
Sinds vijf jaar is dit het onderkomen van onze Vereniging van Vrije 

Wandelaaars. Het is van oorsprong het woonhuis van Bert Ydema, 
de oertuinman van de schooltuinen in Amsterdam. Hiernaast liggen 
ook allemaal schooltuintjes. Ydema ging vijf jaar geleden met 
pensioen. Omdat wij uit ons oude kantoor moesten, kregen we dit 
van het stadsdeel Westerpark aangeboden. 

Het huis is nu 45 jaar oud. Ydema heeft van het weiland 

eromheen een echt natuurparadijs gemaakt: hij heeft een 
poel aangelegd waardoor de oude veen- en moerasvegetatie 
is teruggekomen. Dat is uniek in Amsterdam. Wij hebben een 
speciale muur gemaakt waarin ijsvogels kunnen broeden en 

dat is ook een succes. De ijsvogel is het symbool van onze 
vereniging. 
Er is ook een hele grote moestuin bij het huis, waar veel 
vrijwilligers werken. Van hieruit starten wandelingen en 
natuurexcursies, en op vrijdag eten mensen samen. We organiseren ook excursies naar de Bretten. 

Een van onze doelstellingen is dat mensen vrij door de natuur kunnen wandelen zonder op hekken 
te stuiten. En, o ironie, wij zitten juist ingeklemd tussen twee hekken met grote sloten. Aan de ene 
kant vormt het de toegang tot de schooltuintjes, aan de andere kant een volkstuinencomplex. Het 
voordeel daarvan is wel dat het echt een stiltegebied is. We noemen het het niemandsland. Hier 
heerst de natuur en de rust, wat heel bijzonder is in Amsterdam – zeker aan de rand van het drukke 
Westerpark. Veel mensen kennen dit prachtige landje helemaal niet. 

Maar we hebben grote problemen. Het stadsdeel heeft de kale huur met 60 procent verhoogd naar 
negenhonderd euro, dat kunnen we eenvoudigweg niet betalen. Wij krijgen geen cent subsidie en 
als vereniging hebben we nauwelijks inkomsten. De club is ook een beetje aan het vergrijzen. We 
bestaan nu 25 jaar; jongere mensen hebben niet zo’n behoefte om in groepsverband de natuur in 
te gaan. Die vinden de weg zelf wel via internet en gps op de telefoon. Maar als ontmoetingsplek 

van natuurvrienden, buurtmoestuin en ruimte voor culturele activiteiten zie ik zeker 
toekomstperspectieven. 
Een andere bedreiging zijn bezuinigingen op de sociale werkvoorziening. Vanuit deze plek werkten 
tot voor kort zo’n dertig mensen die op de arbeidsmarkt niet aan de bak kwamen. Ze hielden de tuin 
bij en klusten in het Westerpark. Maar in opdracht van wethouder André van Es heeft de Dienst Werk 
en Inkomen fors gesneden in deze werkvoorziening. De mensen mochten hier alleen aan de slag 

blijven als wij flink zouden bijdragen in de kosten. En dat konden we natuurlijk niet. Dus al die 
mensen zitten nu weer in hun eentje thuis niks te doen. 
Wat ik wrang vind, is dat hieromheen in het Westerpark allerlei clubs op subsidie draaien en wij het 
helemaal voor niks doen. En juist ons wordt de nek omgedraaid. Vroeger wilde het stadsdeel graag 
met maatschappelijke organisaties samenwerken, maar nu moet het allemaal commerciëler en 
zogenaamd professioneler. Die paar duizend euro extra huur die het stadsdeel vangt, is 

natuurlijk peanuts op hun hele begroting. Voor ons dreigt het echter de doodsklap te worden. 
Maar we geven niet zomaar op. We proberen medegebruikers voor de ruimte te vinden die kunnen 
bijdragen aan de huur. We hebben al zo’n twaalf reacties, bijvoorbeeld van een kinderopvang die 
graag ruimte in de natuur wil hebben, en van een jeugdtoneelgroep. In oktober moet duidelijk zijn 
of het lukt. Anders stoppen we er mee en gaan we alleen nog verder in Polen, waar we ook een 
natuurcentrum beheren. 

Het is jammer dat we juist met GroenLinkswethouders conflicten hebben, zowel in het stadsdeel als 
in de centrale stad. Je zou toch verwachten dat deze partij open staat voor dit soort broedplaatsen 
in de rafelranden van de stad. Daar zou GroenLinks eens een politiek café over moeten organiseren. 
Waar zijn onze oude idealen gebleven?” 
PS: Waarschijnlijk kan Nemo toch blijven: er heeft zich onder meer een boeddhistische vereniging 
gemeld die de ruimte tegen betaling een paar dagen in de week wil gebruiken. 

Voor meer info zie:  www.struinen.nl 
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