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Activiteiten in 2018  

- Het Tentakel festival 

- Samenwerking met Volkstheater 

Rotterdam 

- Speeltuin osbs de Kameleon 

- Uitstapje met CBK Rotterdam 

- Bijdrage aan de publicatie: City of eye-level for children 

- Feestelijke opening speeltuin osbs de Kameleon  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Inleiding 

 

Dit jaar is het vijfde jaar dat stichting Stadnomaden het kunst en cultuurfestival Tentakel in Rotterdam heeft 

kunnen organiseren. In dit verslag willen wij u een indruk geven hoe het festival, verspreid over vijf locaties 

van Rotterdam, is verlopen. Het hele festival stond in het teken van doen, creativiteit, participatie, collaboratie 

en verwondering. Daarnaast werkte STADNOMADEN dit jaar samen met het Rotterdamse Volkstheater. 

De stichting zorgde in Rotterdam Noord en in Oud Charlois voor een extra educatief programma voor 

kinderen. 

 

In samenwerking met osbs Kameleon school, kinderen en de ouders uit de vogelbuurt, Christine Saalfeld en 

Bart van Lieshout is dit jaar het plan tot stand gekomen het schoolplein te vernieuwen. 

HET PLAN: Samen met de kinderen, de ouders en de buurt een uitdagend groen en gezellig 

ontmoetingsplein realiseren. Waar kinderen tijdens en na schooltijd kunnen buiten spelen. Met 

mogelijkheden om te rennen, fietsen, voetballen, basketballen, tafel–tennissen en om te klimmen, 

sluipen, kruipen, krachtmeten, verstoppen en de natuur te ervaren door meer groene afscheidingen en 

een natuurontdekkingspad naast de school.  

 

In dit verslag zullen wij schetsen hoe het jaar en het festival in de praktijk is verlopen: wij zoemen in op het 

programma, de organisatie, publiciteit en de samenwerking van Tentakel.  

 

We tonen de plannen, het werkproces en de resultaten van het nieuwe schoolplein. 

Christine Saalfeld werd uitgenodigd om mee te werken aan de publicatie city on eye-level voor children. We 

zullen dit tot slot behandelen. 

 

 

 

 

Wij wensen u veel leesplezier!  

 

Het bestuur van stichting STADNOMADEN.  

 



 

 

 

Tentakel - De locaties  

 
Het Tentakel festival heeft in vier wijken van Rotterdam plaatsgevonden te weten: op het Kerkplein en De 

Nieuwe Nachtegaal (Oud Charlois), het Oleanderplein (Bloemhof), het Amelandseplein (Carnisse), en op het 

Brabandseplein (Hillesluis).  

 

 

Aansluitingen in de buurt en kennismaking met de kwartiermaker 

 

Ook dit jaar heeft TENTAKEL in verschillende wijken aansluitingen gehad. Wat ook nieuw was dit jaar was de 

samenwerking met (basis)scholen. In Charlois (De Nieuwe Nachtegaal en het Amelandseplein) hebben we, 

enkele uren, bezoek gekregen van bij elkaar zo’n 400 basisschool leerlingen van de groepen 4,5, 6, 7 en 8. 

Het experiment heeft uitstekend uitgepakt; zowel voor de school als voor ons. Toen de scholen vertrokken 

nam de buurt (wijk) het weer over.  

 

Om voor u inzichtelijk te maken om welk soort aansluitingen het gaat hebben we dit jaar Beverwaard als 

voorbeeld genomen: 
 

 
Hillesluis 
 
De wijk Hillesluis, in de gemeente Feijenoord. Het Brabantseplein heeft een sportief karakter – omsloten 
door huizen en een grote supermarkt - met enkele voorzieningen om te kunnen voetballen. Aan het plein is 
de naastgelegen buurttuin De Teyl gelegen. Een schitterende tuin omsloten door huizen en bereikbaar via 
de openbare poort vanaf het plein. 

 
Wij hebben ervoor gekozen om het hele plein door Tentakel objecten te laten behuizen en wat betreft het 



naastgelegen binnenterrein (de Teyl) ons te beperken tot de activiteiten van Circus Mix. 
 

 
 



Achteraf gezien was dit – qua locatie - een hele goede keuze geweest. We konden rekenen op een grote 
opkomst van mensen uit de buurt waarvan veel mensen, bleek later, afkwamen op de muziek en 
bedrijvigheid van Tentakel. 

 

SAMENWERKING  
 

Stichting Stadnomaden is enkele maanden ervoor, al begonnen met het verzamelen van handtekeningen 
van buurtbewoners en het overleggen met gebiedsnetwerkers om de    en mogelijkheden in kaart te 
brengen. 

 

Samenwerking op gemeentelijk niveau 
 

Er is intensief contact onderhouden met de gebiedsnetwerker. Hij heeft ons in een aantal zaken 
‘geadviseerd’ en zijn netwerk, wat betreft Hillesluis, ter beschikking gesteld. 

 
Cultuurscouts Roelof Kok/Marlize Driesen: zij hebben in de voorbereiding geadviseerd op bepaalde 
‘geldpotjes’ waar we aanspraak op konden maken. Zonder deze steun, hadden we veel minder groot 
kunnen uitpakken. 

 

Stadsmarinier: We waren blij met de financiële bijdrage van de Gemeente met ondersteuning van 
Stadsmarinier Thijs Neederveen. 

 

Wijkraad: Bert Lemmens heeft Tentakel zichtbaar gemaakt bij de wijkraad en zijn enthousiasme gedeeld 
wat heeft geresulteerd in een positieve beschikking vanuit de wijkraad. 

 

Samenwerking binnen de wijk 
 

Kracht van de mens, Bert Lemmens: Bert heeft in de 
voorbereiding een positief advies richting de deelraad vanuit 
Hillesluis gegeven. Daarnaast heeft Bert in de aanloop veel 
voor ons betekend in het bemiddelen van buurthuis Stereo 
voor facilitaire voorzieningen. Op de dag zelf was hij ook 
aanwezig en heeft hij veel buurtbewoners aangesproken. 

 
Buurthuis Open Haard: Ohran Unlu heeft meegedacht in het 
leveren van een actieve bijdrage aan het festival. Zo hebben 
zij de workshop EBRE kunst maken uitgevoerd. Daarnaast 
hebben Turkse vrouwen allerlei hapjes gemaakt die op het 
festival voor kleine prijzen weggingen. 

 

S.K.V.R. (stichting kunstzinnige vorming Rotterdam) Mart 
Bechtold: hij heeft Tentakel ondersteund met organiseren en 



faciliteren van twee workshops te weten: Percussie (Jambay) en Dans optredens. Ze hebben de 
workshops voor eigen rekening genomen. 

 

Edsel Martha, verbonden vanuit de wijk. Hij heeft vanuit zijn organisatie twee workshops uitgevoerd te 
weten: drum & conga en Keyboard, aangeboden. Zijn workshops boden een complementaire aanvulling op 
het al reeds bestaande SKVR aanbod. 

 
Humanitas, Said Aharchaou, wijkondersteuner Humanitas. Hij heeft ons geadviseerd in waardevolle 

wijkverbindingen. Daarnaast heeft hij ondersteuning gegeven in de publiciteit (verspreiding posters en 
flyers). Op de dag dat het festival gehouden werd, was hij er zelf ook bij. 

 

Buurtvaders Slaghekstraat, Mustafa Acikgoz,: alle buurtvaders 
waren opgetrommeld om er op 30 september bij te zijn. De 
buurtvaders hebben vooral een voorlichtende rol gehad in het 
geheel. 

 

En andere waardevolle mensen die tot dit succes hebben 
bijgedragen: 

 

- Sefa Akbulut: delen van ons evenement met haar netwerk. 
- Like je wijk: Ronald heeft bekendheid gegeven via Like je wijk 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
1. FESTIVALTIJDEN 

 
Het festival was geopend van 13.00 tot 17.30. 

 

2. DOELGROEP 
 

We  hadden het vooral te maken met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en hun ouders, waarbij de Turkse 
bevolking verreweg in de meerderheid was.  

 
Een koffiehoek met bar en Turkse specialiteiten nodigde bezoekers uit om te verwijlen. 
 
 
 
 
 



 

3. ARTISTIEKE BIJDRAGE 

Workshops: 

Knikkerbaan bouwen, doorlopend - kunstinstallatie en workshop 
Printworkshop - kunstinstallatie en workshop 
Muziek workshop (SKVR) - workshop 
Muziek / dans maken (Edsel) - workshop 
workshop schetsen met licht - kunstinstallatie en workshop 
Ekrem kunst - workshop 
Ballon show - objecttheater/performance 

muziek optredens - optredens 
reuze kijkdoos maken - kunstinstallatie en workshop 
Butoh optreden - performance 
Plet de baby - spel 
Goochelshow - optredens 
Schminken - workshop 
Circus workshops - workshop 
Geldwreter - kunstinstallatie 
 

 
 

4. PUBLICITEIT 
 

Er zijn de volgende publiciteitsuitingen gemaakt (zie flyers en posters) 
 

- 20 000 flyers bij lokale basisscholen en huis aan huis bezorgingen 



- via ‘Like je Wijk’ 
- vermelding op www.tentakel-festival.nl 
- de promotie van het event had op facebook een bereik van 3000 
- 50 posters op punten in de wijk 
- via e-mail 
- op de site van de gemeente Feijenoord 

 

5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 

Positieve punten 
 

Artistiek programma: we waren trots op een ontzettend leuk, divers programma met heel veel nieuwe 
onderdelen. Het was een hele leuk mix van activiteiten voor kinderen en volwassenen. Dit laatste hebben 
we vooral later ook van mensen (bezoekers) terug gehoord. 

 

Samenwerking en aansluiting vanuit de wijk: we waren ontzettend blij met de samenwerking en de 
aansluitingen vanuit de wijk. We konden dit keer rekenen op heel veel steun op het gebied van: workshops, 
netwerking, publiciteit etc. Er was daadwerkelijk sprake van samenwerking in een wijk die tot de aller 
moeilijkste van Rotterdam behoort. 

 
We waren ontzettend blij met de hoge opkomst. In totaal konden we rekenen op zo’n 400 tot 500 
bezoekers. 

http://www.tentakel-festival.nl/


 
 

Publiciteit: de publiciteit heeft ook heel goed uitgepakt. De flyer was uiterst sober gehouden maar bleek 
later, dus wel effectief. Het grootste gedeelte is bij de naastgelegen 3 grote (basis)scholen verspreid. Dit is 
zeker ook voor herhaling vatbaar. 

 

Aandachtspunten: 
 

Het was nog spannend of het festival er in facilitair oogpunt, kon komen. Het naastgelegen buurthuis ‘De 
Openhaard’ wilde aanvankelijk zijn voorzieningen niet beschikbaar stellen voor Tentakel omdat ze in het 
verleden negatieve ervaringen hebben gehad met andere partijen. Uiteindelijk zijn ze toch om gegaan. Een 
volgende keer zal dit punt eerder meegenomen worden. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Vernieuwing speelplein 

Fazantstraat - Wielewaalstraat 
 

In samenwerking met osbs Kameleon school, kinderen en de ouders uit de vogelbuurt, Christine Saalfeld en 

Bart van Lieshout is dit jaar het plan tot stand gekomen het schoolplein te vernieuwen. 

HET PLAN: Samen met de kinderen, de ouders en de buurt een uitdagend groen en gezellig 

ontmoetingsplein realiseren. Waar kinderen tijdens en na schooltijd kunnen buiten spelen. Met 

mogelijkheden om te rennen, fietsen, voetballen, basketballen, tafel–tennissen en om te klimmen, 

sluipen, kruipen, krachtmeten, verstoppen en de natuur te ervaren door meer groene afscheidingen en 

een natuurontdekkingspad naast de school.  

 
MOTIVATIE: 

Meer afwisselend spel voor kinderen! 

Positief pedagogisch klimaat in de buitenruimte! 

Sluit aan bij het curriculum en de profilering osbs De Kameleon! 

Geeft een positieve impuls aan de wijk! 

 

Het plein toen 

Speelplein Fazantstraat-Wielewaalstraat is als schoolplein tijdens schooltijden en als speelplein na schooltijd 

belangrijk voor de Vogelbuurt. Het openbare plein ligt aan de Wielewaalstraat. Dit is een drukke 

doorgaansstraat, waar regelmatig te hard wordt gereden.  

 

Dwars op deze straat ligt de Fazantstraat. Een smalle eenrichtingsstraat, die net als de naastliggende straten, 

de Korhaanstraat en de Tapuitstraat, wordt ingenomen door geparkeerde auto’s, fietsen en scooters langs de 

gevels. 

 



Deze straten samen liggen in de Vogelbuurt. Voor de kinderrijke buurt bieden de straten nauwelijks 

speelmogelijkheden. De stoepen zijn erg smal en nodigen niet uit tot buiten spelen. 

 

Het plein verbindt twee delen van de Fazantstraat en is daarom openbaar toegankelijk. Het plein is geheel 

betegeld en met kleuren in speelzones ingedeeld. In de praktijk wordt weinig gebruik gemaakt van deze 

gekleurde speelzones.  

Er staat een - kapotte - tafeltennistafel en een basketbalpaal. Er staan twee bankjes in de ‘Chill-zones’ en er 

staat een container. Hierin worden fietsjes en spelmaterialen opgeslagen door school. Om het plein staat een 

hoog hek.  

 

Achter het schoolgebouw is nog een kleiner plein dat met een hek verbonden is met het grote openbare plein. 

Dit plein is afsluitbaar na schooltijd en biedt vooral aan de allerkleinsten speelmogelijkheden. Het heeft een 

huisje dat voor fantasiespel zorgt, met een glijbaan, een zandbak en een bankje. Dit huisje is op een aantal 

plaatsen kapot. 

 

Op deze locatie van osbs De Kameleon zitten bijna 200 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 8 jaar. Tijdens 

de pauzes zien de leerkrachten weinig ontwikkeld en fantasieloos spel. Het plein nodigt vooral uit tot rennen en 

fietsen. Dit is goed voor de conditie maar onvoldoende voor andere ontwikkelingskansen. 

Na schooltijd wordt het plein gebruikt door ouders die elkaar hier ontmoeten en waar zij met hun kinderen nog 

wat ‘na blijven zitten’, oudere kinderen en jongeren uit de buurt. Op een aantal momenten na schooltijd, 

begeleidt Thuis Op Straat (TOS) het spel van de kinderen met sport- en spelmaterialen. 

 

De kinderen, ouders uit de omliggende straten en de leerkrachten hebben de school gevraagd of het plein 

niet wat leuker en groener ingericht kan worden. Zij willen graag uitdagender en fantasierijker speelelementen 

op het plein. Kinderen willen graag “klimmen, verstoppertje spelen, draaien om een stok, dieren zoeken, 

plantjes verzorgen, schommelen en glijden, maar ook voetballen, tafelbal gooien en met TOS blijven sporten”.   

 

Nieuwe elementen 

 

Om het plein een gezellige en groene uitstraling te geven, waar iedereen in de wijk met een trotse blik naar 

kijkt en waar kinderen en volwassenen zich thuis voelen, willen we een heg rondom laten groeien. Voor een 

deel van het plein willen we leilindes plaatsen en op het hele plein willen we veel natuurlijke materialen 

gebruiken en groene afscheidingen maken tussen de verschillende speelzones. Deze ‚groene afscheidingen‘ 

zullen tegelijkertijd gelden als ‚speelaanleidingen‘ zodat twee functies in elkaar verenigt worden. 

Daarnaast willen we graag op nadrukkelijk verzoek van de kinderen een groepsschommel aan de zijkant van 

de school.  

De groenstrook naast de school die nu wordt gebruikt als poeplaantje willen we graag anders inrichten. Het 

krijgt een hek met struiken en krijgt de functie als natuur-ontdek-pad. Op dit pad kunnen kinderen alleen of 

samen met hun ouders of de leerkracht ervaringen op doen met het ontdekken van alles wat groeit en leeft in 

dit stukje natuur. De kinderen hebben aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om zich te verstoppen, om 

te speuren en om kleine avonturen te beleven. De leerkrachten willen hier graag met ervaringslessen op 

aansluiten. Het biedt een prima kans om de zintuigen en de fantasie van kinderen te prikkelen en regelmatig 

lekker buiten op ontdekkingstocht te gaan.  

 

 

 

Speel-kunstobject 



 

Een multifunctioneel speel-kunstobject van Christine, dit voldoet aan diverse wensen van de kinderen en 

leerkrachten zou een bijzonder elan aan het plein geven. Het is “spannend’ en daagt uit om er op te klimmen, 

in te balanceren, omhoog te trekken, op en af te rennen, onder te kruipen en om de fantasie te gebruiken. De 

eerste tekening van het ontwerp had een “Wauw-effect”. 

Het mooie van het object is dat het de relatie tussen architectuur, object en lichaam vindt. Het lijkt op een 

bouwkundige constructie maar het creëert een fictieve wereld, die uitdaagt om nieuwe verhalen in het spel 

van kinderen te laten ontstaan. Een piraten- of een jungleavontuur bijvoorbeeld. 

Het is een object dat een belangrijke plaats op het speelplein krijgt toebedeeld. Het voldoet aan het 

attractiebesluit en zal er permanent blijven staan. 

Christine wil graag een definitief ontwerp leveren en het contact met de keuringsinstanties onderhouden. Zij is 

bereid om zelf een aanvraag te doen hiervoor. Ook draagt zij de zorg voor de uitvoering en de nazorg van het 

project.  

 

 
De ontwerpen  
 
 

 
schoolpoort 



 
speelbos 
 
 
Feestelijke opening osbs de Kameleon 
 

 



 
 
 

 
 
Uitstapje met CBK Rotterdam 
 

 
 



       
 
 
Publicatie  
 
THE CITY AT EYE LEVEL FOR CHILDREN,  
 
Het boek bevat een tekstbijdrage van Christine Saalfeld: The Participation of Children in Disadvantaged Areas, 
Publisher US-AB 
 
Link online versie: 
 
https://thecityateyelevel.com/app/uploads/2019/06/eBook_CAEL_Kids_Book_Design_Kidsgecomprimeerd.pdf 
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