
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opening Natuurgebied Noord  
zaterdag 23 oktober, 14-18 uur (gratis) 

Amsterdam-Noord is een natuurgebied waar ook mensen wonen. Tussen de stoeptegels en de snelwegen bloeit 
en groeit van alles. Noord heeft de donkerste nachten, en je hoeft niet eens ver te zoeken om het Oer-IJ nog te 
zien.  
Nu er steeds meer verdichting plaatsvindt en het groen rap verdwijnt is het een mooi moment om “Natuurgebied 
Noord” feestelijk te openen. Dat doen we met een doe-programma is samenwerking met initiatieven uit heel Noord. 
Ook voor kinderen is er genoeg te doen!  

Scheggenwerkplaats | 12.00-14.00 | Startlocatie: Ingang Tuin, Tolhuistuin 

Scheggen zijn aaneengesloten groengebieden, de groene longen in de stad. Als de verbindingen tussen de 
groengebieden sterk zijn kan de biodiversiteit behouden blijven en zelfs toenemen. Onder begeleiding van 
Joost Janmaat en natuuroptimist Thijs de Zeeuw werken we aan simpele bouwwerken zoals rieteilandjes of 
beplanting ter beschutting aan de oever voor de dieren om de scheggen te versterken. 
 
Mini-expedities | 14.00-16.00 | Startlocatie: Ingang Tuin, Tolhuistuin 
Drie mini-expedities geïnspireerd op het programma van het Wilde Noorden:  

• Met ontdekkingsreiziger Arita Baaijens kan je op zoek naar woorden langs het water. 
• Met landschapsontwerper en bushcraft-er Anke Wijnja word er wild-geplukt op en rondom de IJ-

promenade voor een oergezonde soep. 
• Met winti-priesteres Marian Markelo bouwen we een altaar en plengen de natuur. 

 
Groene Uitmarkt + Opening Natuurgebied Noord | 14.00-18.00 | Locatie: Tuin, Tolhuistuin 

Groenmarkt met initiatieven uit Noord. Opwarmen doe je bij een vuurtje luisterend naar live muziek. Om 16 uur is 
de feestelijke opening van Natuurgebied Noord. Speciaal voor kinderen is er de Speurtocht van Stout Konijn en 
kinderactiviteiten van Mijn Stem is Groen! Met o.a. Vlindertuin Mot in Mokum, Reuzen van Noord, Beeldenbos 
Noord, De Moestuinschool, Stichting Vliegenbos, Voedseltuin IJplein.  

Reserveer via deze link uw gratis tickets 

www.tolhuistuin.nl | www.wearewarmingup.nl  


