
Kijk; wat zie je om je heen, wat valt je op? 
Luister; welke geluiden hoor je dichtbij, veraf? 
Ruik; welke geuren komen voorbij? 
Proef; heb je een smaak in je mond? 
Voel; wat voel je op je huid, hoe voelen je voeten? 

Deel 1: Wandelen in stilte
       Begin de wandeling vanaf de NDSM pont in stilte. Zet al je zintuigen zo volledig
mogelijk open en neem de tijd voor ieder van de vijf. Zo maak je jezelf onderdeel van de
omgeving en de natuur, onderdeel van de zomer. 

Ga deze ervaringen na zonder oordeel. Wandel zo in stilte tot je aankomt bij de blokken die
uitkijken over het water naast Pllek (10).

       Hier kijk je uit over het water, neem je een moment rust. Je hebt in het stuk hier
naartoe al je zintuigen gebruikt. De zomer staat voor groei en bloei, en in het licht staan.
Sluit even je ogen, haal een paar keer diep adem en bedenk of voel:
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Deze looproute duurt in normaal wandeltempo ongeveer een uur. Met meditaties,
overdenkingen, gesprekken en pauze kan dit uitlopen tot twee uur. In de routebeschrijving
staan zonnetjes, op dat punt lees je de bijbehorende opdracht in deze beschrijving.

Voorbereiding
Stap naar buiten en neem de tijd om te ervaren hoe het weer is. Hoe voelt de lucht om je heen,
is het koud of warm, blijft het droog of niet? Deze wandeling is op de NDSM-werf waar het
vaak winderig kan zijn. Wat heb je nodig om aangenaam te wandelen op deze zomerdag.  

Waar heb je hard voor gewerkt, waar ben je trots op, wat heb je ruimte gegeven of juist naar je
toe gehaald.?Wat mag er stralen in het zonnelicht en gezien worden door jou en misschien ook
door anderen?

Wandel in stilte met deze vraag tot je onder de Faralda kraan bent doorgelopen.

Here comes the summer! We voelen haar komen, de lente kondigde haar aan, de zachte
zomerlucht omhult ons. De zomer begint op 21 juni, dat is het moment waarop het licht op
zijn hoogtepunt is. Het is de langste dag van het jaar. Wat is gegroeid, wat is gerijpt, mag
worden gezien in haar volle glorie. Openheid voor alles wat we meenemen in deze wandeling.

Ontmoet evt. je wandelpartner bij het startpunt: Centraal Station of de NDSM pont 
Check-in: observeer en deel hoe je er op dit moment bij staat.
Warming up: rek en strek (zo)als jij daar behoefte aan hebt.

Start

‘Wat mag er van mij in bloei staan. Wat mag ik in het licht zetten
deze zomermaanden?’

If you’re not spring, be summer and step into the fire
because without beauty and love a man is worth nothing 
 - Rumi



Deel 2: Wandelen in stilte
       Na de Faralda kraan kom je langs de Hellingwerf, aan de linkerhand zie je Noorderlicht.
Als je al toe bent aan een pauze kan je daar je moment nemen, en in gesprek gaan of alvast
verder wandelen.

Op het NDSM terrein gebeurt veel, er groeit van alles en er bloeit van alles. En er is van
alles te zien, er mag van alles gezien worden. Mooie dingen en minder mooie dingen. Er zijn
de mooiste en lelijkste graffiti’s er is afval overal te vinden en je komt de kleurrijkste
gebouwen en mensen tegen. Er is weinig verscholen op dit terrein. In deel 2 van de
wandeling ga je met elkaar in gesprek over dat wat jij in het licht mag zetten. Laat je
inspireren door de omgeving om je verhaal te vertellen aan elkaar. 
Gebruik de volgende vragen:
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Afsluiting
        Teruggekomen bij de NDSM pont rond je de wandeling af met elkaar. Geef de ander het
symbool als je dat onderweg bent tegen gekomen en spreek daarbij uit:
- Wat jij hebt gehoord wat in het licht gezet mag worden van de ander.
- Hoe dit symbool dat weergeeft. 

Bedank elkaar voor de wandeling en neem afscheid. 
 

De een spreekt, de ander luistert aandachtig, zonder oordeel of onderbreking. Doe dit om
de beurt. Vervolgens bevraag je elkaar met open vragen. 

Misschien kom je onderweg iets tegen wat symbool staat voor wat de ander je vertelt
heeft. Houd daar je ogen voor open. Als je wat vindt, neem dat mee. 

Wat mag jij in het licht zetten? Waarom juist dat?
Wat is er mooi en wat is er misschien minder mooi aan?
Wat doet het jou om erover te vertellen. 



Seizoenswandeling: Zomer
1. START vanaf Amsterdam centraal station , IJ zijde, veerpont NDSM (F4). 
 NB. raadpleeg de dienstregeling GVB: https://reisinfo.gvb.nl/nl/lijnen/F4 Vaartijd ca
15 minuten.
2.       Start van NDSM pont: met de pont achter je ga je rechtsaf, volg de Ondinaweg,
houd het water aan je rechterhand. 
3. Ga bij de kruising rechtsaf, volg de Riemsdijkweg, houd het water aan je rechterhand. 
4. Volg de bocht van de weg naar links, aan je linkerhand passeer je de loods, aan je
rechterhand passeer je een kleine landtong, daar zie je bij het ‘boegbeeld’ uitzicht over
het water. 
5.Vervolg je weg, deze maakt weer een bocht naar links, loop door. 
6. (je loopt nu langs de loods aan je linkerhand en evenwijdig aan de Riemsdijkweg). 7. 
Je komt aan bij de T splitsing (Neveritaweg), ga hier rechtsaf. 
8. Je passeert aan je rechterhand een reeks creatieve bedrijven in container gebouwen,
aan je linkerhand een speeltuin. 
9. Bij het parkeerplein ga je naar rechts richting Pllek. 
10.       Voor de ingang van het terras ga je naar links, steek het parkeerplein over, blijf
vlak langs het water aan je rechterhand lopen. 
11. Steek de trambaan over en a naar links richting grote Faralda hijskraan. 12. 
Loop onder de Faralda Hijskraan door. 
13.       Als je verder loopt zie je de hellingwerf aan je rechterhand. 
14. Aan je linkerhand passeer je het minitheater/atelier, daarna zie je aan je
rechterhand een pad naar rechts, hier steek je de hellingwerf over. 
15. Aan de overkant van het NDSM plein kom je aan bij de poort van Noorderlicht, 16. 
Ga de poort door richting water, van hieruit heb je een mooi uitzicht. 
17. Je verlaat weer Noorderlicht via de poort ga meteen naar rechts. 
18. Bij de T-splitsing ga je linksaf, je passeert diverse loodsen aan je rechterhand. 
19. Bij de enorme blauwe deuren aan je rechterhand loop je de grote NDSM loods in.
Loop rechtdoor tot het einde. Aan je linkerhand zie je deze zomer ASCENDING, een
groene, levende kathedraal die door drie van de NDSM kunstenaars gemaakt werd.
20. Loop desgewenst een rondje door de loods, of loop terug en sla rechtsaf. 
20. Op de hoek van de loods loop je langs horeca IJver, hier ga je rechtsaf. 
21. Loop onder de boogpoort door. 
22. Loop tussen de gebouwen door, aan je linkerhand heb je de NDSM-werf, aan je
rechterhand de NDSM-loods, je passeert dan een muurschildering van Eberhard van der
Laan. 
23. Bij het water vervolg je de weg linksaf, het water is dan aan je rechterhand. 
24. Bij de T-splitsing ga je linksaf, het water laat je achter je. 
25. Loop een stukje rechtdoor. 
26. Steek over naar rechts naar de parkeerplaats aan de overkant. Daar loopt een
wandelpad naar een speeltuintje. Daar loop je langs.
27. Na de speeltuin kan je naar links langs blokken met een foto’s en verhalen, daar loop
je langs. 
28. Je loopt rechtdoor richting het water
29.       Je loopt langs de IJkantine weer naar de pont.


