De natuurspeeltuin
Sinds deze zomer kunnen kinderen avontuurlijk spelen in het groen.
Tegenover de Noorderparkkamer ligt de nieuwe natuurspeeltuin met
hangbruggen, wilgentunnels, hutjes en water en zand om te spelen.
Op een regenachtige middag in het park spreken we met de man die
bedacht hoe de speelplaats eruit moest komen te zien en die heeft
meegebouwd aan de speeltuin: beeldend kunstenaar Jan van Schaik.

Kom ook luisteren,
proeven, creëren
of helpen bij de
Noorderparkkamer!
De Noorderparkkamer bestaat ruim een jaar en is niet meer weg te
denken uit het Noorderpark. Het is dé plek waar Noorderlingen, jong
en oud, elkaar ontmoeten en het is dé plek om mee te doen aan leuke
activiteiten.
Onder begeleiding van professionele kunstenaars wordt iets nieuws gebouwd of gecreëerd. ‘We merken dat steeds meer mensen zich aansluiten bij de Noorderparkkamer en
bijvoorbeeld meehelpen als vrijwilliger. De Noorderlingen ontdekken wat er hier
gebeurt. Op sommige dagen zitten hier wel driehonderd mensen in het gras te luisteren naar de muziek’, vertelt initiatiefnemer Floor Ziegler. Zij bedenkt met haar team en
andere creatieve mensen steeds weer iets nieuws. Veel mensen in Noord hebben de
Noorderparkkamer ontdekt via één van hun vele projecten: crossen met eigengemaakte zeepkisten, maskers maken met materialen uit het park, schilderen, muziek
maken, films maken en kijken, koken en snoepen, fotograferen, enzovoort. En dit is nog
maar een kleine greep uit het afgelopen jaar. Kijk hieronder op de agenda voor de
komende maanden en doe ook mee aan een van de vele activiteiten!

Agenda NOORDERPARKKAMER
(zie ook www.noorderparkkamer.nl)
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CULTURELE ZONDAGEN. Elke zondagmiddag vanaf 14.00 uur in september:
‘Hemelse stemmen, aardse materialen’: muziekoptredens, leren pottenbakken en
tegels schilderen. En extra op 27 september de Smaak van Noord: Een markt met
allerlei producten om te proeven uit Amsterdam-Noord en activiteiten voor
kinderen.
PEUTERFESTIVAL. Theaterworkshops voor peuters en hun (groot-)ouders. Van 28
september t/m 9 oktober.
HERFSTCONCERTEN. Jonge musici van de afdeling popmuziek van het Conservatorium van Amsterdam spelen in de Noorderparkkamer. Elke zondag van 4 oktober
t/m zondag 8 november.
HERFSTKINDEREN. In de herfst kun je heerlijk buiten spelen en de meest fantastische herfstobjecten maken van alles wat je in het park vindt. Elke zondag van 4
oktober t/m zondag 8 november.
PASSIES & AMBACHTEN. Zelf een optreden geven van je eigen passie of zelf
bijvoorbeeld zeep, papier of kaarsen maken die je als cadeautje kan weggeven
tijdens de kerstdagen. Elke zondag van 15 november t/m 20 december.
ROND DE KERST. IJssculpturen maken. Houd de website in de gaten voor de
exacte data.
DE GENERATIEKAMER. Dit najaar starten er onder begeleiding van kunstenaars
interessante activiteiten voor ouderen.
DE KOFFIEKAMER. Elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Buurtbewoners
kunnen een lekker bakje koffie of thee doen met elke week een andere creatieve
activiteit.
DE TUINKAMER. Naschoolse activiteiten in de tuinen rond de Noorderparkkamer.
Vanaf september. Zie voor meer informatie de website.
PARKKINDEREN. Elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur bedenken en
werken kinderen (tussen 10 en 15 jaar oud) aan hun eigen activiteiten. Heb je zelf
leuke ideeën? Kom dan langs op woensdagmiddag in de Noorderparkkamer in het
Noorderpark. Meld je aan via parkkinderen@noorderparkkamer.nl of word lid van de
Hyve: www.noorderparkkamer.hyves.nl.

Voor data & tijden van alle activiteiten, kijk op www.noorderparkkamer.nl.
Wil je graag meewerken als vrijwilliger, meld je dan aan via floorthomasse@noorderparkkamer.nl of kom bij ons langs.

Hoe is het allemaal begonnen?
‘Sinds een aantal jaar heb ik verschillende
natuurspeeltuinen in Nederland ontworpen en aangelegd. Begin dit jaar werd ik
door de Noorderparkkamer benaderd om
ook in het Noorderpark een natuurspeeltuin te gaan maken. Ik ben naar het park
komen kijken en vond het meteen een
geweldige plek om mee aan de slag te
gaan. Toen ben ik samen met Huub van
der Laan materialen gaan verzamelen en
heb ik een ontwerp bedacht.’
Waarin verschilt een natuurspeeltuin
van een gewone?
‘Wat belangrijk is om te beseffen is dat
een natuurspeeltuin leeft, groeit en nooit
af is. Het verandert doordat de planten,
takken en bomen groeien en omdat de
kinderen ermee spelen. Zo verandert de
omgeving hier voortdurend. Kinderen
ontdekken nieuwe gebiedjes tussen de
struiken, er ontstaan nieuwe gangetjes en
zo creëren kinderen hun eigen plek waar
ze met plezier spelen. Belangrijk is dat er
levende planten zijn, water, zand, hoogteverschillen en geborgenheid. Dat zijn allemaal aanleidingen om te spelen. Je hoeft
geen kant-en-klare wip neer te zetten.
Kinderen creëren liever hun eigen speelwereld in de natuur, dat is veel
spannender.’

ontdekken zijn, of waar ze zelf dingen
kunnen creëren. Voorgekauwde speelpleintjes zijn saai. Zelf kom ik uit
Amsterdam. Ik weet nog wel dat je als
kind alleen maar kon spelen op volledig
ingerichte speelveldjes en -pleintjes.
Maar het was altijd veel leuker om in een
rommelige omgeving te spelen waar nog
van alles te ontdekken valt. De natuurspeeltuin biedt deze ruimte. De plek is
in beweging en leeft. Daarbij houden
mensen van de natuur en komen ze er
graag. Ook hier zie je dat. Dit is een
unieke locatie. De plek leeft en veel
mensen maken er met plezier gebruik
van. Het doet me goed dat te zien.’

Welke materialen heb je gebruikt?
‘Je gebruikt afwisselend levend en dood
hout. Zo heb ik voor de tunnels gebruik
gemaakt van levende wilgen, waardoor
de tunnels veranderen. Van deze wilgentakken kunnen bijvoorbeeld ook manden
worden gevlochten. De boomstammen
die onder andere voor de hangbrug over
het water zijn gebruikt, komen bij een
boer vandaan. Dit is Europees hardhout
uit Hongarije dat geen onderhoud nodig
heeft en lang stevig blijft.’
Je zei zelf dat je al meerdere natuur
speeltuinen hebt gemaakt. In Nederland
komen er de laatste jaren overal
natuurspeeltuinen bij. Hoe verklaar
je deze opkomst?
‘Het is inderdaad een trend. Ik denk dat
het komt omdat kinderen liever in een
omgeving spelen waar nog dingen te

Werkzaamheden Noorderpark

•

In het nieuwe Noorderpark (het deel tussen de Adelaarsweg, Leeuwarderweg
en de Nieuwe Leeuwarderweg) vinden tot eind dit jaar laatste afrondende
werkzaamheden plaats. Zo wordt o.a. de verlichting aangebracht, wordt
hedera geplant en wordt een waterzuiveringsinstallatie gerealiseerd om in
de toekomst water te besparen voor het kinderbadje.

•

Er komt een bouwweg voor een veilige afwikkeling van het bouwverkeer dat in
de toekomst het middendeel van het park moet kunnen bereiken. Het gaat om
het deel tussen het Noordhollandsch Kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg.
Het bouwverkeer kan het park aan de noordkant in aan de zuidkant het park
verlaten. Eind van dit jaar is de bouwweg gereed.

•

Voor een verkeersveilige afwikkeling van het bouwverkeer dat in de toekomst
het middendeel van het park – tussen het Noordhollandsch Kanaal en de
Nieuwe Leeuwarderweg – moet kunnen bereiken, wordt er een bouwweg
aangelegd. Het verkeer kan het park aan de noordkant in en aan de zuidkant
het park weer verlaten. Eind van dit jaar zal de aanleg van de bouwweg
gereed zijn.
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