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DNB 1,2, 3 en 4

Wie werken er in het Groen, Grijs en het Schoon en wat zijn hun routes 
en routines? Wat waren de verlangens van de eerste bewoners? Wat als 
we fantaseren over de Banne als Superhelden-wijk?  

In vier delen werkt De Nieuwe Banne aan een experimentele creatieve 
democratie. Nieuwe plannen voor de buurt, in dialoog met diverse 
makers en de Gemeente Amsterdam.


In ons huidige traject DNB3 met MOHA - Unfolding Routines en Over het 
IJ Festival presenteren we een nieuwe afdeling Mini-Maintenance in de 
publieke ruimte, na een intensieve stage bij het Wijkbeheer. Met 
onthullingen over molsgaten, De Machine en gouden hooivorken. Houd 
de agenda in de gaten en wees erbij 14 t/m 19 juli 2018!      
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Welkom bij De Nieuwe Banne! In dit magazine delen we graag ideeën en idealen over de wijk 
van verschillende bewoners en betrokkenen. En we nodigen je uit om mee te doen en denken. 


Zo hebben we gewerkt met kinderen van een basisschool (DNB1) en met pioniers die hier in de jaren 
‘70 kwamen wonen (DNB2). Op dit moment werken we met wijkwerkers die buiten de straten, 
stoepen en struiken verzorgen (DNB3). Na de zomer gaan we aan de slag met ouders & opvoeders 
(DNB4). Telkens koppelen we de deelnemers en hun ideeën aan de officiële beleidsmakers, zodat 
het niet alleen symbolisch is en blijft. 

Alle deelnemers hebben hun eigen expertise. En we delen met hen in dit project iets van het werken 
als een kunstenaar. Want we geloven dat iedereen creatieve, praktische, fantastische, spannende 
ideeën kan bedenken voor haar of zijn eigen buurt. Zo komen we op hele nieuwe plannen, die bij 
nader inzien vaak helemaal niet zo onmogelijk zijn. Samen maken we De Nieuwe Banne. Doe je 
mee?   

Arthur Kneepkens en Merel Noorlander
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De Nieuwe Banne 3 x Unfolding Routines: 
Wĳkwerkers 

Wie zorgen er voor onze openbare ruimte? Wat 
zĳn hun routes en routines? Ontmoet de 
mensen die dagelĳks werken aan het groen 
waar de Banne zo trots op is, aan de straten en 
stoepen die ons verbinden, en die het afval 
opruimen dat we achterlaten. 

Met Wijkwerkers x Unfolding Routines wordt de 
kennis van mensen die werken in de Banne 
letterlijk op de kaart gezet. Ontdek en beleef de 
Banne vanuit hun ogen, verhalen en handelingen 
via een interactieve route, een talkshow en de 
officiële lancering van het Mini-Maintenance 
Department.  

Een traject vanuit intensieve samenwerking met 
MOHA en Over het IJ Festival, 14 t/m 19 juli 2018. 

AGENDA 

14 juli 2018 
Lancering Mini-Maintenance Department 
20:30 - 21:45 uur // Rietwijker, Parlevinker 9 

16 juli 2018  
Route met Wijkwerkers*

07:00 - 10.00 uur 

18 juli 2018 
Route met Wijkwerkers*

07:00 uur - 10:00 uur 
& 
Route met Wijkwerkers** & talkshow DNB 1/2/3

14:00 - 16:15 uur (aanvang talkshow 15:15) 
Rietwijker, Parlevinker 9 Amsterdam Noord 

19 juli 2018 
Route met Wijkwerkers*

07:00 uur - 10:00 uur 

* maximaal 6 personen, start: geheime locatie 
* * maximaal 10 personen 

Alle dagen aanmelden via: info@mohaproject.com
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Team Schoon: Paul (teamleider), Guus (machine 
expert), James (blazen/prikken), Jacob (prikken), 
Murat (blazen). Zij zorgen voor zwerf- en bladafval. 

Quote: ‘Ik zal niet zeggen dat we de beste zijn, 
maar we zijn een goed team en we doen goed 
werk.’


Wist je dat? Als het je lukt om Guus te verstaan 
boven het lawaai van De Machine uit, dan geeft hij 
een gedetailleerde beschrijving van hoe De 
Machine werkt. Guus wordt ook wel Baas van De 
Machine genoemd. Eigenlijk heb je een groot 
rijbewijs nodig om De Machine te mogen besturen, 
maar als je het even wilt proberen knijpt hij soms 
een oogje dicht. Slechts enkele leden van het 
team kunnen Baas van De Machine worden.

Team Grijs: Clifton, Raymond, Mike, Brian, Jordi. 
Zij zorgen voor straten, stoepen, bankjes en alles 
dat je niet kan vegen of snoeien.  

Wist je dat? Wegen kunnen beschadigd raken 
door regen, zware vrachtwagens, mollen of 
boomwortels. Analyse: door mollen kan een weg 
inzakken, door een boomwortel groeit er een 
hobbel in de weg. In de strijd tussen Boom en 
Beton, wint uiteindelijk altijd de boom. 

Speciaal verhaal 1: Precies aan de voordeur was 
een stoep ingezakt, daardoor kon een vrouw met 
rolstoel haar huis niet meer in en uit. De stoep 
moest verhoogd worden, op deur-niveau. 

Speciaal verhaal 2: Een oudere man stapte naar 
buiten. Het was niet goed te zien of de glans in zijn 
ogen kwam doordat hij moest lachen of huilen. ‘Ik 

heb gisteren gebeld en jullie zijn nu al hier’, zei hij.

—— MINI-MAINTENANCE DEPARTMENT ——

Op 14 juli om lanceren we officieel de nieuwe 
afdeling Mini-Maintenance in de publieke ruimte, 
na diepgaand research en stage bij de 
onderhoudsteams Groen, Grijs en Schoon.


———————— ROUTE ——————————

Een avontuurlijke en interactieve route door de 
Banne met Moha en Wijkwerkers. Loop mee en 
wordt direct lid van het Mini-Maintenance 
Department!


—————— ROUTE & TALKSHOW —————

Tijdens deze speciale editie komt de tour in 
verkorte versie samen met het verhaal achter de 
route, en andere De Nieuwe Banne ervaringen 
van Kinderen, Pioniers en Wijkwerkers. Volg de 
tour, ontmoet de wijkwerkers en dompel je onder 
in een interactieve talkshow. 

Plus Team & Service Team: Michel (Plus), Jarno 
en Geert (Service). Zij zorgen voor het 
schoonmaken van de openbare ruimte, en ‘groene 
projecten’.  

Quote: ‘Wat echt voldoening geeft, is dat als je 
een flink stuk hebt schoongemaakt, en je komt de 

volgende dag terug, dat het dan nog steeds 
schoon is.’  

Speciaal verhaal: We lopen door donkere tunnels 
tussen de woonblokken door, over smoezelige 
parkeerterreinen, en langs struiken waarin afval 
zich voor eeuwig genesteld heeft. Daar zoeken we 
naar klein afval dat door de andere teams niet 
verwerkt kan worden.  
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DNB 2 - Pioniers 
Eerste bewoners vanaf de jaren ‘70 

Wat waren en zĳn de idealen van de eerste 
bewoners van de Banne? En wat als we het 
allemaal over konden doen?  

Het tweede deelproject Pioniers draait om 
persoonlijke verhalen, cultuurhistorie, erfgoed en 
architectuur. Via interviews en diverse 
bijeenkomsten verkennen we de verwachtingen en 
verlangens die de eerste bewoners hadden toen 
de wijk in de jaren ‘70 werd ontworpen, gebouwd 
en bewoond. 

Het resultaat is te zien in een korte documentaire 
i.s.m. eerste bewoners van de Banne, vrijwilligers 
Historisch Centrum Amsterdam-Noord, 
documentairemaker Nina Karim van Oort, Jurrien 
van Rheenen, Mitchell van Ommeren, 
stedenbouwkundige Diederik Vane, Gemeente 
Amsterdam Noord en kinderen van DNB1.  

Nieuwsgierig? Woensdag 18 juli presenteren wij 
de film in De Rietwijker om 15:15 uur. Daarna te 
zien op www.theaterstraat.com/de-nieuwe-banne. 

Quotes uit de documentaire Pioniers: 

‘Er was een heleboel niet aan voorzieningen. Dat 
gingen we dan uitzoeken hoe je dat voor elkaar 
kon krijgen, samen met andere bewoners.’ 
Bonny - Pionier, architect en bestuurslid HCAN 

‘Alles was nieuw, nieuw, nieuw!’ Mevrouw 
Bouwmeester - Pionier van Banne Noord en Zuid 

‘Het was vanuit een goede bedoeling; niet te 
hoog, veel groen. Maar het leidde ook wel tot 
eentonigheid. Ik zou dus wel een flatgebouw 
willen bouwen op de Parlevinker van 100 meter 
hoog. Als een statement.’ Bas - Pionier, schrijver 
en systeemdenker 

‘Zo’n hoge flat, dat kan toch niet in deze wijk!’ 
Armand - Pionier, initiatiefnemer Banne Hopper en 
tuinman publieke ruimte 

‘Als je elkaar kent in de buurt, dan weet je ook 
wat je aan elkaar hebt, en wat je met elkaar kan 
ondernemen, zodat de buurt weer één wordt, 
zoals het vroeger was.’ Hedi - Pionier van 
voormalig buurthuis de Rietwijker
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De Banne in de jaren ’70: 

van de 4500 woningen is  
10% eengezin-rijtjeshuis, 

bungalows, patiowoningen en 
ouderenwoningen 

75% middelhoge bouw van 3- en 4-
woonlagen 

15% hoge bebouwing  

13 scholen 
5 kerken  

3 centra voor ouderen  
1 dagverpleeghuis voor kleuters 

1 cultureel centrum  
1 ziekenhuis 

1 horecabedrijf 
1 verenigingsgebouw 

2 speelterreinen  

Uitgangspunten van de Banne:

Veel woningen op de begane grond 

Veilige groene binnenhoven 
Speelplekken  

100% sociale huur 
Haagjes om parkeervelden, veel groen   

Winkels in de Parlevinker 
Huizen voor gezinnen  

Weinig autoverkeer 
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DNB 1 - Kinderen aan de macht x 
Utopie en andere b(r)ouwsels 

Educatie-traject van 8 weken voor de 
basisschool, dat filosofie met beeldende kunst 
en theater verbindt. 


In schetsen, graffiti en maquettes bouwden tien 
kinderen aan een sociale en duurzame wijk, waarin 
eigen regels en gebruiken gelden. Als vertrekpunt 
gold hun eigen leefomgeving in de Banne. Ook 
keken we naar hedendaagse makers als Joep van 
Lieshout, Lina Bo Bardi en Theo Jansen. En hoe 
zij werken als een superheld; (bijna) alles is 
mogelijk! 

Vanuit de ontwerpen met verfrissende inzichten en 
innovatieve oplossingen van de jonge experts 
bouwden we gezamenlijk deze Superhelden-wijk.  
Het eindresultaat werd gepresenteerd in een 
speciale editie van De Wereld Draait Noord. 
Samen maakten we een visuele reis maken door 
de buurt met zijn verhalen, behoeftes en 
grensverleggende ontwerpen.  

Met: Safea, Timbit,      Mert, Ceylin, Nisa & Nisa, 
Mariam, Nassim, Tugrul, Marina. ‘Iedereen heeft een ontwerp gemaakt. Het is 

voor inwoners van de Banne. We deden dit 
voor een reden: we hebben dit gedaan omdat 
we iedereen  van de buurt blĳ willen maken. 
Iets zodat ze zich prettig voelen in hun buurt. 
Bĳ de presentatie kwamen mensen van de 
gemeente om meer over onze ontwerpen te 
leren, en om te zien hoe leuk kinderen dat 
vonden om te doen. De mensen van de 
gemeente gaan echte plannen maken voor de 
buurt. We hopen dat ze er misschien iets van 
kunnen meenemen.’ Ontwerpers, groep 5 t/m 8
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OBS De Vier Windstreken 

‘In het gebouw in de vorm van een bloem kun 
je winkelen en een week slapen, als 
bijvoorbeeld de muren in je huis net geverfd 
zijn en het is nog 3 dagen nat.’ Ceylin - groep 6 

‘De helikopter vliegt op zonnepanelen, alleen is 
ie voor een uurtje opgeladen om te vliegen. De 
trainingszone is vlak naast de school.’ Tugrul - 
groep 7 

‘Gebouw in de vorm van een ster. Alle puntjes 
hebben kleine sterren die licht geven. Er is ook 
een feestkamer waar je je verjaardag kan vieren 
met spullen voor feestjes.’ Mariam - groep 7 

‘Ik heb alle reststukjes gebruikt en aan elkaar 
geplakt. Je kunt van de ene kant naar de 
andere glijden met glijbanen. Het is een beetje 
eng. Zo kan je veilig je angst overwinnen.’ 
Timbit - groep 5 

‘Pretpark voor oude mensen, ze krijgen er een 
gek gevoel van, en aan het einde van de 
glijbaan een klein prijsje. Het doolhof is er om 
oudere mensen te trainen voor hun hersenen.’ 
Marina - groep 8 

Maquettes groep 5 t/m 8 

Reflectie-diamant is speciale verlichting voor 
iedereen, gemaakt van doorzichtig glas en 
plastic.’ Nisa - groep 8 

‘Ik heb robot-waakhonden ontworpen, die zijn 
watervast en als ze dat niet zijn dan maak ik ze 
zo dat ze wegrennen als het gaat regenen. Ze 
zijn lief voor bejaarden en kinderen.’ Safea - 
groep 5 

‘De vuurtoren is een museum geworden, het is 
gemaakt van plastic en het glimt. Je vindt er 
gevonden spullen als mooie steentjes. De entree 
is via een lift in de rechterpilaar en er is een 
koffiehuisje.’ Nisa - groep 6 

‘Een Gaming Zone voor iedereen gemaakt van 
ijzer, in de vorm van een mens. Er wordt elektra 
opgewekt door zonnepanelen, er is een fontein 
in de bar die pepsi spuit. Je komt binnen door 
de nek van het gebouw.’ Mert - groep 6 

‘Het Officiële Speelhuis is voor kinderen en 
volwassenen. De glijbaan is van transparant 
materiaal, zodat je naar binnen kan kijken, je 
glijdt van de ene verdieping naar de andere.’ 
Nassim - groep 7 
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De Nieuwe Banne - bewoners en partners

De Nieuwe Banne is een traject vanuit de Theaterstraat van Merel 
Noorlander en Arthur Kneepkens. Net als de wijk zelf, kan het alleen 
bestaan door samen te werken met bewoners, bestuurders en 
wijkwerkers als Anneke, Armand, Bas, Bonny, Brian, Ceylin, Clifton, 
Daniëlle, Frank, Geert, Guus, Hedi, Heidi, James, Jarno, Jordi, Henk, 
Kees, Klas, Koos, Marina, Mariam, Mert, Michel, Mike, Murat, Nassim, 
Nisa, Paul, Raymond, Safea, Saskia, Süeda, Timbit, Tugrul, mevrouw 
Bouwmeester. En makers als Saadia Bouzelmad, Jurrien van Rheenen, 
Mirjam van Dijk, Anouke de Groot, Diederik Vane, Nina Karim van Oort, 
Mitchell van Ommeren, Nic Roex, Alice Pons, Olivia Reschofsky, Zsófia 
Paczolay e.a. 

De utopische fantasieën van de kinderen zijn mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Wijsneus en OBS De Vier Windstreken. De idealen van 
heden en verleden zijn we op spoor gekomen door samen te werken 
met Historisch Centrum Amsterdam Noord. En we leerden de 
Wijkwerkers kennen via de afdeling Wijkbeheer West van de Gemeente 
Amsterdam. De leden van het team Projectmanagement de Banne 
staan telkens weer open voor de dialoog die we tussen hen en onze 
deelnemers opzetten, net als leden van het Dagelijks Bestuur. Dank! 

Meedoen? Meld je aan voor DNB4! 
In wat voor een wereld willen we dat onze kinderen opgroeien?  

Na de zomer gaan we verder met De Nieuwe Banne 4: Ouders & 
Opvoeders. Daarbij kijken we naar de publieke ruimte tussen school en 
thuis. Iedereen die kinderen heeft of met kinderen te maken heeft, is 
welkom om mee te doen! Meld je aan via info@theaterstraat.com.  

Ook andere bewoners en betrokkenen zijn nog steeds welkom om mee 
te doen aan De Nieuwe Banne. Stuur ons een mailtje, en kom vooral 
langs tussen 14 - 19 juli 2018 voor DNB 3 x Unfolding Routines in de 
Rietwijker, Parlevinker 9, en diverse geheime locaties in Amsterdam 
Noord.  

Tot gauw! 
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————————————


DNB wordt financieel 
gesteund door: 


Gemeente Amsterdam 


Van Eesteren-Fluck & Van 
Lohuizen Stichting 


Over het IJ Festival


Stichting Huibert van 
Saane 


Prins Bernhard 
Cultuurfonds

Iedereen is een …
architect, ambtenaar, 

betweter, bouwer, 
burger, buurtbewoner, 

consument, curator, 
denker, dichter, doener, 

dromer, einzelgänger, 
expert, fantast, gelovige, 
kiezer, kind, kuddedier, 
kunstenaar, liefhebber, 

maker, manager, 
nieuwkomer, 
noorderling, 

ontdekkingsreiziger, 
ontwerper, 

paradijsvogel, politicus, 
projectontwikkelaar, 
stedenbouwkundige, 

subsidiegever, 
subsidietrekker, 
succesnummer, 
theatermaker, 

uitvinder, utopist, 
vakman, vervuiler, 

verzorger, vreemdeling, 
vrijbuiter, 

wetenschapper, 
wijkwerker, wijsneus, 

zonderling, 
zachtmoedige,             
enz., enz., enz. 


