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SAENDELFT, EEN INSPIRERENDE WIJK
Beste bewoners,
Op zondag 21 juni heeft Saendelft weer een prachtig kunstwerk erbij, het Getijdenpark van Paul de Kort.
Vorig jaar hebben enkele bewoners hun voorkeur voor dit kunstwerk uitgesproken en een paar maanden
geleden is gestart met de realisatie. In dit boekje kunt u een toelichting vinden op dit unieke kunstwerk.
Wat ik zo bijzonder vind aan het Getijdenpark is dat verschillende functies met elkaar gecombineerd worden.
Het is niet alleen kunst om naar te kijken, je kunt er ook spelen, wandelen en wat van leren. Zo kun je op de
grond de dierenriem van onze sterrenbeelden terugvinden. Er is een kompas en ook de getijden hebben een
plek gekregen in het park. En het is natuurlijk erg bijzonder dat de Zonnewijzer ook een klimrek is.
De vrije, ovale ruimte wordt heel creatief benut door Paul de Kort. En we worden op deze manier weer even
herinnerd aan de rol die astronomie altijd in onze samenleving heeft gespeeld. De invloed van de Maan en
Zon op onze aarde, de indeling van het jaar in seizoenen en het opdelen van de wereld in tijdvakken.
In deze open ruimte kunt u in contact komen met de veelzijdigheid van deze wetenschap.
Ik hoop dat u dit kunstwerk zult waarderen en blij bent met de keuze. De verschillende onderdelen kunnen
tegen een stootje, maar ik hoop dat het met respect behandeld wordt. Dat verdient dit creatieve idee.
Ronald Ootjers,
wethouder

Bij het ontwerpen van Saendelft is er naar gestreefd een kleurrijke, inspirerende woonwijk te realiseren
met een diversiteit aan sferen en buurten. De hoofdopzet van Saendelft is gebaseerd op het karakteristieke
polderlandschap rond Assendelft; langgerekte oost-west lopende weilanden omzoomd door heel veel water.
Saendelft geeft aan beide zijden van de Dorpsstraat een beeld te zien van langgerekte woonbuurten met
daartussen groen en water. Je zou kunnen zeggen dat het patroon van de polder via Saendelft schematisch
doorloopt.
Naast de verscheidenheid aan woonbuurten is er ook veel aandacht besteed aan de openbare ruimte.
Daarbij is de realisatie van in het oog springende beeldende kunst een belangrijk onderdeel. Bij de start van
Saendelft zijn in het stedenbouwkundig totaalplan acht karakteristieke plaatsen voor beeldende kunst
aangegeven, te weten: de vijf grote ovale openbare ruimten, de twee entreebruggen aan de zuidzijde en de
tunnel onder het spoor in het noorden. Inmiddels zijn vijf opvallende kunstwerken gerealiseerd. Uiteraard
verschillen hier de meningen over, dit is de bedoeling, immers over smaak valt ook in Saendelft niet te twisten!
Het zesde kunstwerk in de reeks is het indrukwekkende GETIJDENPARK VAN SAENDELFT van Paul de Kort
in de ovaal tussen van der Meystraat en Weideland. Dit kunstwerk heeft enerzijds een historisch, specifiek
met Assendelft verbonden motief, anderzijds speelt het in op de bijzondere kenmerken van de locatie. Het
is iedere dag opnieuw, een persoonlijk te beleven en te ervaren kunstwerk. De zes thema’s waaruit het is
samengesteld geven op elk willekeurig moment specifieke informatie over verschillende kosmische aspecten
van onze leefwereld.
Ik ben zeer onder de indruk van dit kunstwerk en ben er van overtuigd dat het, mits met respect gebruikt en
onderhouden, tot in lengte van jaren belangstellenden zal bezig houden.
TedvanGalen, Supervisor Saendelft, Mei 2009

Het Catharijne Convent in Utrecht heeft een heel
bijzonder boek in haar collectie;
het ‘Getijdenboek van Beatrijs van Assendelft’.
Dit schitterende gebedenboek was in de 15e eeuw
eigendom van een meisje uit rijke familie.
Beatrijs’ vader was Heer van Assendelft en bezat oa het
kasteel Assumburg bij Heemskerk.

‘HET GETIJDENBOEK VAN
BEATRIJS VAN ASSENDELFT’

Een middeleeuws getijdenboek was een gestructureerd
boek vol met gebeden. Het was bedoeld om te worden
gebruikt op vaste momenten van de dag.
Aan de hand van de tekens van de Dierenriem werd
het kerkelijke jaar met de astronomische tijd en met het
seizoenswerk op het land verbonden. Zo werden de
dagelijkse rituelen en de structuur van het dagelijkse leven
van de middeleeuwer in een groter en algemeen verband
geplaatst.

Voordat het middeleeuwse polderlandschap rond
Assendelft ontstond, zo’n 1000 jaar geleden, werd
dit landschap gedomineerd door het OerIJ.
Het OerIJ was een getijdengeul die in directe
verbinding stond met de Noordzee.
De elementen hadden vrij spel in een gebied dat
soms maar net boven de zeespiegel uitkwam en
waar nog geen dijken waren gebouwd.

Het stratenplan van Saendelft is geïnspireerd op het wijdse
middeleeuwse polderlandschap. Het stedenbouwkundige
plan kenmerkt zich onder andere door de Groene Dragers.
Door deze brede, open stroken tussen de bouwblokken is
overal in de wijk de horizon zichtbaar. Op enkele plaatsen in
de wijk zijn grote ovaalvormige ruimtes open gelaten. Deze
ovalen liggen gedraaid ten opzichte van zo’n Groene Drager.
Door deze verdraaiing is de ovaal tussen van der Meystraat
en Weideland precies noord-zuid gericht. Een grotere kracht,
namelijk die van het aardmagnetisch veld, lijkt de ovaal te
hebben los gemaakt van het stratenpatroon om haar als een
kompasnaald naar het noorden te richten. De ovaal komt
hierdoor los van haar omgeving en maakt als het ware
contact met de kosmos.

HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT
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Zoals het Getijdenboek het dagelijkse kloosterleven van Beatrijs
verbond met de grotere rituelen van haar tijd, zo kan Ovaal 1 als
‘Getijdenpark’ u als bewoners van Saendelft bewust maken van de
bewegingen van de zon en de maan, van de zee en de seizoenen.
Krachten en machten waar de vroegere bewoners in dit gebied
van OerIJ tot veenweide sterk mee waren verbonden.
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Sinds mensenheugenis proberen wij vat te krijgen op de oneindigheid van de tijd
en de onmetelijkheid van de ruimte. We zoeken naar verbanden en patronen, naar
ritme en regelmaat. We delen de dag op in hanteerbare minuten en uren en in de
nachtelijke sterrenzee zien we tekens met ieder hun eigen ‘betekenis’.
Door de technologische ontwikkelingen van de moderne tijd voelen wij ons
minder afhankelijk van deze krachten en machten, maar zijn ze daardoor niet
minstens zo onbegrepen en mysterieus?
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Terwijl HET GETIJDENPARK VAN SAENDELFT een aantal van deze verschijnselen
zichtbaar maakt, worden we ons ervan bewust dat deze systemen minder
geordend en regelmatig zijn dan we wellicht dachten.

tweelingen 22 juni - 20 juli
kreeft

22 juli - 10 augustus

leeuw

11 augustus - 16 september

maagd

17 september - 31 oktober

DIERENRIEM
N

weegschaal 1 november - 23 november

We moeten hierbij wel onderscheid maken tussen de astrologie en de astronomie.
Volgens de astrologie bestaat er een verband tussen de stand van zon en planeten en gebeurtenissen die
op aarde plaatsvinden. Dit systeem is enkele duizenden jaren oud en is ontwikkeld in het oude
Mesopotamië, het huidige Irak.
De astronomie houdt zich heel feitelijk en wetenschappelijk bezig met alle voorwerpen, verschijnselen en
gebeurtenissen buiten de atmosfeer van de aarde.

schorpioen 24 november - 29 november
slangedrager 30 november - 18 december
boogschutter 19 december - 19 januari
steenbok 20 januari - 16 februari
waterman 17 februari - 11 maart
vissen 12 maart - 18 april
ram 19 april - 14 mei
stier 15 mei - 21 juni

De aarde draait in één jaar om de zon, waardoor het lijkt of de zon ieder jaar weer een vaste baan
langs de hemel beschrijft. Deze baan wordt de ecliptica genoemd. Ook de maan en de planeten liggen
ongeveer in hetzelfde vlak als de zon en zijn dus ook steeds in de buurt van de ecliptica te vinden.
In de loop van het jaar schuift de zon in haar ‘baan om de aarde’ door een reeks sterrenbeelden,
Dit zijn de tekens van de Dierenriem.
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Uit de astronomie weten we dat de sterrenhemel minder statisch is dan het lijkt.
In enkele duizenden jaren zijn de tekens van de dierenriem verschoven ten opzichte van de stand van
de aarde en de zon. We zien ook dat de zon niet precies één maand in een bepaald teken staat, zoals de
astrologie ons doet geloven. Dat varieert van teken tot teken en van enkele dagen tot bijna anderhalve
maand. En wist u, als u geboren bent in het begin van december, dan bent u geboren in het teken van
de Slangedrager, het 13e teken!
In de Dierenriem van het Getijdenpark zijn de tekens volgens het astronomische patroon uitgezet.
Hun onderlinge afstanden zijn onregelmatig en... er zijn niet 12 maar 13 tekens.
Voor meer achtergronden van de dierenriem kijk op; http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenriem
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De zon komt elke dag aan de oostelijke horizon op, beschrijft een boog langs de hemel, bereikt haar hoogste
punt ‘s middag in het zuiden en verdwijnt weer achter de westelijke horizon. In werkelijkheid is het de aarde die
in 23 uur, 56 minuten en 4 seconden in oostelijke richting rond haar eigen as draait:; de Sterrendag. Maar tijdens
een Sterrendag verplaatst de aarde zich ook een stukje verder op haar baan om de zon, waardoor wij nog 3
minuten en 56 seconden moeten wachten tot wij de zon terug zien op dezelfde plaats als de vorige dag.
Dat is samen precies 24 uur: de Zonnedag.
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In het centrum van het Getijdenpark, het Speelkwartier, staat een klimtoestel dat tegelijkertijd een
zonnewijzer is. De schuinstaande staaf met de gele bol maakt een hoek met het grasveld van 52,5˚. Deze
‘schaduwwerper’ staat daardoor evenwijdig aan de draai-as van de aarde. Als u ‘s nachts uw blik in het
verlengde van de schaduwwerper naar de sterrenhemel richt dan kijkt u naar de poolster (polaris). Deze ster
staat in het verlengde van de aardas waardoor hij lijkt stil te staan terwijl alle andere sterren er omheen draaien.
Bij wisselingen van de seizoenen op 21 juni, 21 september, 21 maart en 21 december glijdt de schaduw van
de gele bol over de seizoenslijnen in de zonnewijzer. Op die dagen staat de zon loodrecht boven een van de
keerkringen of de evenaar.
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Voor meer weetjes over zonnewijzers zie www.analemma.nl.
Voor een uitgebreide uitleg over deze zonnewijzer kunt u terecht op; www.pauldekort.nl Het Getijdenpark van Saendelft
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Je zou kunnen zeggen dat de dag en dus de tijd langzaam over de aardbol verschuift, maar als je een afspraak
wil maken is dat erg onhandig. Dus hebben we het aardoppervlak ingedeeld in tijdzones. De nederlandse tijd is
afgestemd op de Midden Europese Tijdzone (MET). Saendelft ligt ca 40 zonneminuten ten westen van het
centrum van deze tijdzone (Berlijn). De zon staat om XII uur zonnetijd exact in het zuiden, maar dat moment
valt in Saendelft niet samen met 12.00 uur kloktijd. In de winter staat de zon om ca 12.40 uur in het zuiden.
In de zomer is dat zelfs pas om ca 13.40 uur. Als onze klok 12.00 uur slaat is het in de winter ongeveer 20
minuten na XI uur zonnetijd en in de zomer is dat al om 20 minuten na X uur zonnetijd.
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SCHIJNGESTALTE

Een volledige omwenteling van de maan om de aarde duurt 27 dagen en 8 uur en wordt een siderische
maand genoemd. Tijdens een siderische maand schuift de aarde (samen met de maan) verder op haar baan
om de zon. Om de maan vanaf de aarde opnieuw in dezelfde stand ten opzichte van de zon te zien, moet
de maan nog iets meer dan twee dagen op haar baan om de aarde doorschuiven. Dat is een synodische
maand en die duurt 29 dagen, 12 uur, 44 minuten en een paar seconden. Tijdens de synodische maand
ontwikkelt de maan zich van nieuwe maan, via eerste kwartier en naar volle man, via laatste kwartier terug
naar nieuwe maan. Dit noemen we de schijngestalten van de maan.
De maan zelf geeft geen licht, ze wordt beschenen door de zon. Bij volle maan staan de aarde, de maan en
de zon in één lijn, met de aarde in het midden. De maan staat dan aan de ‘nachtzijde’ van de aarde en staat
vol in het zonlicht. Dit is het moment waarop zich een maansverduistering kan voordoen. Tijdens nieuwe
maan staan ze ook in één lijn, maar dan staan zon en maan aan dezelfde kant van de aarde. De maan staat
overdag hoog aan de hemel, de achterkant van de maan wordt belicht en ze is voor ons dus onzichtbaar.
Maar dit is wel het moment waarop het spectaculaire verschijnsel van de zonsverduistering kan ontstaan.
Tijdens het eerste - en laatste kwartier staan de de zon en de maan onder een haakse hoek ten opzichte
van aarde. De helft van de maan is verlicht. De ontwikkeling van eerste kwartier naar volle maan heet
wassende maan. Tijdens de wassende maan is de rechterhelft van de maan verlicht.
Omdat de zon, de aarde en de maan in één vlak om elkaar heen draaien staat de maan tijdens
zomernachten heel laag boven de horizon en in de winter juist heel hoog. Dit is precies omgekeerd
ten opzichte van de zonnestanden.
Ook al is het nog zo bewolkt, hier in Saendelft kan men voortaan precies zien in welke fase de maan staat.
Voor meer weetjes over de maan en de schijngestalten kijk op; http://hemel.waarnemen.com/FAQ/Maan/004.html

GETIJDENSTIP

De maan staat het dichtst bij de aarde en trekt het hardst aan de zee. De zon staat oneindig veel verder maar
is tegelijkertijd heel veel groter en heeft dus ook veel invloed. Door een soort slingerbeweging tussen de
aarde en de maan krijgt elke getijgolf een tegenhanger aan de ander kant van de aardbol. Daarom hebben we
niet, zoals je zou verwachten 1x, maar 2x per etmaal eb en 2x per etmaal vloed.
De tijd tussen het ontstaan van een getijgolf in de Zuidelijke IJszee en de passage van die getijgolf op een
andere plek op aarde noemt men ‘de leeftijd van het getij’. Een getijgolf die IJmuiden passeert is inmiddels 2
dagen oud. Springtij valt hier dus niet samen met volle of nieuwe maan, maar 2 dagen later.
Getijgolven krullen als het ware om de Britse eilanden heen en draaien langs de Franse en
Belgische kust weer omhoog. De getijgolf verplaatst zich dus van zuid naar noord langs onze kust.
Bij volle maan en nieuwe maan trekken de zon en de maan in één richting aan de zee en spreken we van
‘springtij’; de vloed is dan hoger en eb is lager. Bij halve maan, oftewel het eerste en laatste kwartier, heffen
de krachten van de maan en de zon elkaar min of meer op en spreken we van ‘doodtij’; de vloed is dan lager,
maar de eb is iets hoger. In de periodes hier tussen is er een normaal getij.
De blauwe golven in de GETIJDENSTIP worden bij springtij verlicht met wit licht waardoor de golven extra
sterk tekenen. Bij doodtij worden de golven aangelicht met blauw licht waardoor ze afzwakken. Bij normaal tij
is het witte en blauwe licht gemengd.
Voor meer weetjes over eb en vloed kijk op; www.getij.nl
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“elk willekeurig punt op aarde kan als een ‘thuis’ het centrum van de wereld zijn”

Paul de Kort.

