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CONTACT
Kijk voor het project op:
www.molenwijkkamer.nl
www.amsterdam.nl/projecten/molenwijk/
rondje-molenwijk-route/
Of neem voor meer informatie
contact op met
Laura Alvarez: office@lauraalvarez.eu
Joanna Greve: joanna@dezoelehaven.nl
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LICHAMELIJK

GEESTELIJK
GOED VOOR JE LICHA AM
Na het bewegen voel je je fitter en
energieker en je slaapt beter.
Bij regelmatig bewegen blijft je
gewicht op peil.

SOCIAAL

Je bloeddruk gaat omlaag en de
verhouding tussen het goede en
slechte cholesterol verbetert.
Versterkt spieren, botten en evenwicht.
Bewegen draagt bij aan een sterker
imunnsysteem en dus aan je weerstand.

GEZOND IN JE HOOFD
Bewegen helpt om stress te
verminderen. Door lekker bezig te
zijn, maak je je hoofd leeg.
Sterkere ontwikkeling van
de hersenen en betere aandacht.
Minder kans op depressie
en angst.

BETER SAMEN
Door samen te bewegen
verbeter je je sociale
vaardigheden.
Langer zelfstandig en
kwaliteitsvol leven.
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01 MASTERPL AN
MOLENWIJK IN HET KORT *
CULTUURHISTORISCHE BETEKENIS
De Molenwijk hoort bij de wijk Oostzanerwerf in het stadsdeel Amsterdam-Noord. De Molenwijk is ongetwijfeld van groot cultuurhistorische
betekenis. De nieuwe uitbreidingswijken in Noord en Zuidoost die in
de jaren zestig opkwamen en waar de Molenwijk deel van uitmaakt,
vloeien voort uit de samenkomst van nieuwe gemeentelijke kwaliteitsambities en woonbeleid, het heersende ontwerpideaal van hoogbouw in combinatie met een autovrij leefomgeving met veel groen en
economische stimulansen vanuit het Rijk voor industriële bouwen. De
Molenwijk is in 1968 opgeleverd.

STEDENBOUWKUNDIG EXPERIMENT
De Molenwijk kan worden beschouwd als een stedenbouwkundig
experiment waarin heersend gemeentelijke woonbeleid en ideeën
over woonkwaliteit zijn samengebracht met nieuwe ontwerpidealen
en innovatieve bouwtechnieken. Het gevolg is een vreemde entiteit in
het stadsdeel, die voor 100% bestaat uit hoogbouw voor de welgestelden in een omgeving van vooral laagbouw voor de arbeidersklasse.

MOLENWIEKEN
De molenwiekenvorm maakte het mogelijk de woningen zoveel mogelijk op de zon te oriënteren en gaf het plan zijn uiteindelijke naam. De
vijftien ‘wieken’ kregen tevens namen van verschillende typen Nederlandse molens. Veertien van de vijftien wieken zijn circa 80 meter lang
en één is iets langer dan de andere, omdat het een verbinding vormt
tussen twee parkeergarages. Hier vallen twee wieken als het ware
ineen.

RUST EN NATUUR
Het groenontwerp in Engelse landschapsstijl heeft waterpartijen en
is voorzien van (slingerende) fiets- en voetpaden. Door het ontbreken van verkeerswegen kon hier een meer organische vormgeving
worden toegepast dan in de westelijke tuinsteden, waarbij paden en
naastgelegen (speel) voorzieningen vloeiend door het groen worden
getrokken. Aan de zuidkant werd ook een terreinophoging bedacht
waar kinderen in de winter met sleetjes zouden kunnen spelen. In het
zuidwestelijke gedeelte van het park waren waterpartijen en een diereneiland gepland. Hier kreeg het park een bosachtig karakter dat voor
de (visuele) afscherming van de Stellingweg zou zorgen.

* BRON: De Molenwijk Cultuurhistorische verkenning,
Amsterdam januari 2021
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> BESTA ANDE SITUATIE

01 MASTERPL AN

xxx

> ONTWERPUITGANGSPUNTEN
DE BEWEEGROUTE RONDJE MOLENWIJK
Het fietspad rondom de wijk is de beweegroute. Het
fietspad onder de Walmolen zorgt voor de verbinding
binnendoor. Een heel rondje is ruim twee kilometer.

DE BEWEGINGSROUTE EN DE OMGEVING
Op drie plekken langs de buitenrand van de route
zijn de voorstellen voor Rondje Molenwijk samen
gebracht. De ontwerpen zijn gebaseerd op informatie die we in 2020 in de wijk verzamelden tijdens
gesprekken met bewoners.
Om de route zichtbaar, herkenbaar en uitnodigend te
maken hebben we een patroon ontworpen zodat je
makkelijk de weg kunt vinden.

RUST IN HET BINNENGEBIED
De Molenwijk is een rustige en groene woonwijk.
Vooral tussen de flats is het fijn als dat zo blijft.
Daarom plannen we geen nieuwe activiteiten in
het binnengebied.

NIEUWE ACTIVITEITEN IN HET BUITENGEBIED
Aan de buitenrand van de Molenwijk is genoeg ruimte voor sportactiviteiten. Hier kun je samen of alleen
spelen, sporten en bewegen.

01 MASTERPL AN

xxx

> INTERVENTIES

POCKET WEST

Trimbaan in de natuur. Er komen
eenvoudige toestellen voor
verschillende oefeningen.
Een minicrossbaantje verbindt
de trimtoestellen met elkaar.

POCKET NOORD

Urban sport bij het hoogteverschil van
de Molenaarsweg. Grafisch beeld en
informatie moedigen sporters aan twee
extra routes te nemen.

POCKET ZUID

Fitness bij het Cruyffcourt,
voor een volledige training met
kracht en plezier. Calisthenics,
rennen, vliegen, balanceren en
een groepsles op een bijzondere
plek: het prieel.

IDENTITEIT
& WEGVINDER

Voor herkenbaarheid in de
wijk, om beter de weg te
vinden. En onderweg een
spelletje te doen.
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02 DE BEWEGINGSROUTE
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> WEGVINDEN MET WINDROOS

NOORD

WEST

OOST

ZUID

NOORD

OOST
WA AR BEN JE?
Regelmatig zijn mensen de
weg kwijt in de Molenwijk,
de flats lijken erg op elkaar.
Daarom hebben we de wijk in
vieren verdeeld: Noord, Oost,
Zuid en West. In elk deel staat
een groepje van vier flats als
vier wieken aan de molen.

Molenaars hielden vroeger
al rekening met de wind,
ook nu zal het helpen bij het
vinden van de goede weg.

FIETSEN MET DE WIND
De elementen van de windroos komen terug op het
fietspad, altijd in het wit. Zo
zie je eenvoudig in welk deel
van de wijk je bent.

WEST

ZUID

xxx

02 DE ROUTE
> WEGVINDER
MULTIFUNCTIONEEL

VIER WINDSTREKEN
VIER WEGVINDERS

Eén ding hoor je vaak van bezoekers in de
Molenwijk: altijd de weg kwijt, alles lijkt op
elkaar. Deze vier wegvinders wijzen de weg
door de parkachtige omgeving.

240 cm

De duidelijke plattegrond verdeeld de wijk
in 4-en, noord-oost-zuid-west, hierdoor
vind je makkelijker de weg.
Het rustpunt zorgt ervoor dat je even de tijd
kunt nemen. Aan het hekwerk kun je gevonden voorwerpen hangen.

De gebruikte materialen zijn hout en
cortenstaal dat gaat
roesten,het heeft een
natuurlijke uitstraling.

GEVONDEN VOORWERPEN

60

Met een knijpertje maak je makkelijk
een gevonden handschoen of
speeltje vast, de eigenaar zal blij
zijn het weer terug te vinden.

1
2
3
4

Grondzeiler
Handmolen
Paltrok
Bovenkruier

2
9

3

10

5

8

8

30 cm

11

Watermolen
Rosmolen
Schipmolen

OOST

10

7

11

Naast de wegvinder staat
een vrij hoge boomstronk van een boom uit
de wijk, hierop kun je
even uitrusten.

12

15

13

winkel
centrum

16

14

dieren
eiland
12
13
14

Hier sta je
Rondje Molenwijk is ± 2 km
50 meter

schaal 1:2000

ZUID

15
16

Spinnekop
Tjasker
Standmolen
Wipmolen
Stellingflat

± 75 cm

7

9

6

WEST

Torenmolen
Walmolen
Petmolen
Bergmolen

Bij de Heemtuin liggen
de stammen te wachten
op hun nieuwe bestemming.

RUSTPUNT

scholen

4

5

cm

BOOM UIT DE WIJK

NOORD

1

6

Op vier plekken in de
wijk worden aan de
route de wegvinders
geplaatst, zodat er in
alle windstreken een
herkenningspunt te
vinden is.

02 DE ROUTE

xxx

AFSTANDEN
De bewegingsroute wordt elke 10 meter
met een witte stip ø 10cm gemarkeerd.
Elke 50 meter wordt extra zichtbaar door
een element van de windroos. Hierdoor
weet je ook in welk deel van de wijk je bent.
Met de markeringen kun je goed bijhouden
welke afstand je hebt afgelegd.
De bewegingsroute is in totaal ruim 2 km.
Er is middendoor (onder de walmolen door)
een verbinding om de helft van de route te
lopen. Deze is dan ongeveer 1000 meter.

> SPELLETJES

SPELLETJES VOOR ONDERWEG
Een Rondje Molenwijk is voor hardlopers
een makkelijk rondje. Daarom is het leuk om
bij het tweede, derde of vierde rondje even
iets anders te doen. Een tussensprintje,
hinkelen of haasje over springen. Daar zijn
deze spelletjes voor. Ze worden allemaal
met witte verf op het fietspad aangebracht.
Bij pocket Noord komen twee parcourtjes
tegen het talud. Door de trap en hellingbaan
met grafische elementen aantrekkelijk te
maken, wordt dit een prettige afwisseling
voor hardlopers.
Uiteraard kunnen kinderen en andere
buitenlopers deze uitdagingen ook op een
andere manier gebruiken.

FINISH

40

40

30

20

10

HINK STAP SPRONG

HINKELEN

START

HAASJE OVER
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03 POCKET NOORD
> SITUATIE EN INTERVENTIES

LOCATIE

GEBRUIK VAN BESTA ANDE TOPOGRAFIE (1 en 2)
Aan de noordzijde van de Molenwijk ligt de
Molenaarsweg hoger dan het fietspad.
Door het bestaande hoogteverschil te accentueren
op de trap en de hellingbaan, ontstaat er een uitnodigend parcourtje. Op de trap wordt aangegeven
hoeveel kcal je verbruikt.

1

Molenaarsweg

34 KCAL

3

40 KCAL

1 KOEKJE

34 KCAL

1
2

3

KLIMMEN EN KL AUTEREN (3)
Als een spinnetje onder de brug een
stukje klimmen. Voor kinderen aan de
voetgangersk ant.
Langs het hoogste gedeelte van de hellingbaan (1 en 2) worden houten stammetjes geplaatst met verschillendehoogtes,
als een golf. Je kunt hier op balanceren.
Tegelijkertijd dient het als stootrand voor
bijvoorbeeld wandelwagens of rolators.

2

03 POCKET NOORD
> URBAN SPORT

JENNIFER
Buurtbewoner Jennifer wilde graag
haar hardlooprondje wat uitdagender
zien. Dan is het minder saai. Dus neem
voor de afwissleing de trap en hellingbanen mee in pocket Noord.

2

HARDLOPEN MET EEN TWIST
Mooi Rondje Molenwijk of 19 treden
op de trap en je verbruikt alweer
34 Kcal. Zo makkelijk is het.

EXTRA CALORIËN
Met kleurige grafische prints wordt iedereen uitgedaagd het parcourtje mee te
pakken tijdens het Rondje Molenwijk. Caloriën tellen bij het traplopen, de hellingbaan af, zo vaak je wilt. En volgende keer nóg een keertje.

POCKET NOORD
KRIJGT KLEUR
Om de extra parcoursjes uitdagend en speels te maken zijn
er kleuren uit de natuur in de
omgeving gekozen.

34 KCAL

1

40 KCAL

1 KOEKJE

1

65 cm
2

34 KCAL
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04 POCKET WEST
> SITUATIE EN INTERVENTIES

LOCATIE

EEN DETOUR DOOR DE NATUUR
In pocket West komen twee plekken met
houten trimtoestellen. Gemaakt van bomen
uit de wijk.
Een minicrossbaan verbindt de trimtoestellen met elkaar. Op de grond zorgen houtsnippers voor een zachte landing.

01 Vlonderpad / minicross
02 Balanstoestellen
03 Springen
04 Klimmen

2

1

4
3

04 POCKET WEST
> PARCOURS, RUSTEN EN [MINI]CROSSBA AN

AJOUB
Em que provitis aut ut volores in eictur, occatur. At
maximostotat porem quatesequam simin con consed
quis si omnis net mo occulli quiatiassim et a voloritium
re, culliquat untiusam rest, sit faccuptam quisci idunt.
Sed eiur, omnim quia aut ipsaper uptius, quibus dolest
modi am et enis sunt hicium.

SPRINGEN

3

Goed voor je beenspieren, balans en
kracht.

KLIMMEN

MINICROSS

1

Jonge kinderen op kleine (cross)fietsen vinden hier een uitdaging op een
hobbelig parcour van hout en zand.
Wedstrijdjes of een PR, het is eens
wat anders dan voetbal of klimmen.

4

Door de hoogteveschillen van de
stammen train je op kracht, snleheid
en reactievermogen.

BAL ANS

2

Test je balanceervermogen,
wordt het beter als vaker
traint?
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05 POCKET ZUID
> SITUATIE EN INTERVENTIES

LOCATIE

SAMEN GR ATIS SPORTEN
In Zuid wordt hard getraind. In deze
pocket komen kracht en plezier samen in een
aantal voorzieningen. Aan het calisthenicstoestel werk je met je eigen lichaamsgewicht.
Met de andere toestellen speel je met je
conditie, spieren en balans.
In het sportprieel kunnen sportklasjes gegeven worden. Of een yoga-, zwangerschapsof meditatieles natuurlijk.
Alle voorzieningen zijn gratis en door
iedereen te gebruiken.

01Turnfly
02 Calisthenics
03 Aeroskate
04 Loopbaan
05 Multifunctionelle paviljoen

1

2
3

4

5

05 POCKET ZUID
> CALISTHENICS

A JOUB
We spraken met vrijwilliger Ajoub over zijn kickboxtrainingen aan jongeren in de wijk. Het is een populaire
sport en hij gaf aan dat een calesthenics toestel goed
aansluit bij de krachttraining. Ook wilde hij graag een
(buiten)plek waar je boxballen kunt ophangen. Als je
dan ook nog droog kunt blijven onder een afdak, wat
zou dat mooi zijn. Droomde Ajoub verder...

ALL AROUND SET

MOLENWIJK KIEST

SPORTBUS

Het toestel is zodanig opgezet dat je er alle kanten mee opkunt. Van links naar recht en ondersteboven, geen spier wordt
er overgeslagen.
De ondergrond wordt een gietvloer in een natuurlijke kleur
waar een grafisch element uit Rondje Molenwijk in wordt
verwerkt.

Een paar jaar geleden heeft de gemeente
onder de bewoners van de Molenwijk een
enquete gehouden. Met de vraag waar
behoefte aan was is massaal gestemd voor
een fitness plek. Wij hebben

Twee keer per week staat de bus met sport
attributen bij het sportveld. Je kunt box
ballen en gewichten lenen en onder professionele begeleiding trainen.

05 POCKET ZUID

xxx

> SPORTIEVE SPEELTOESTELLEN
DRA AIEN
Het draaitoestel heeft veel
ludieke functies:
Ludieke functies :
5
elkaar
ontmoeten

Balanceren

Draaien

Visuele
stimulatie

Nadenken

TURNFLY
De Turnfly voert je mee in diverse
dynamische hangposities.

AEROSK ATE
De gebruiker van de Aeroskate kan
zijn eigen stijl gebruiken om vloeiende en gracieuze bewegingen te
maken.

ZWIEREN
DRA AIEN
GLIJDEN

Deze stoere sporttoestellen zijn gebaseerd op
verschillende extreme sporten. Zij zijn bestemd
voor tieners die op zoek zijn naar sensatie en
spanning. Een uitdagend sporttoestel waarbij
het kind haar motorische vaardigheden ontwikkeld. Zij sporen hen op een uitdagende manier
aan tot fysieke inspanningen.

05 POCKET ZUID
> PAVIL JOEN

MULTIFUNCTIONEEL PRIEEL
Een aanwinst voor Rondje Molenwijk
is het prieel. Hier komen verschillende functies samen voor een
breed publiek.
Op deze beschutte plek kunnen kleine groepslessen gegeven worden.
Bijvoorbeeld yoga, taichi of een
uitleg over nordic walking.
Kickboxers hangen hun boxballen
aan de haken voor een training.
Kinderen leren er een dansje, terwijl
hun ouders in het calisthenics toestel klimmen.
Het is een plek om af te spreken en
actieve buurtbewoners te ontmoeten. Een landmark in de omgeving
om trots op te zijn.

POCKET ZUID

xxx

> BEWEGEN & SPELEN

SPEURTOCHT VAN DE KINDERRA AD
De kinderraad van de Molenwijk is een
initiatief van Stichting SPIN en heeft
de natuurspeeltuin Diereneiland als
thuisbasis.
Midden in de Molenwijk staat een boom
waar elk jaar door de kinderen een
‘wensfeest’ wordt gegeven. Er is muziek en
hapjes. Iedereen kan dan zijn wensen voor
een fijne buurt in de boom hangen. De boom
staat in het Toon Kleiss Paradijs.
Toon Kleiss heeft vroeger het park rond
de Flats van de Molenwijk gemaakt.
Dit speciale stukje park, ligt een beetje
verborgen. Er bloeien bloemen, er staan
bankjes er zingen vogels. Hij vond dit het
allermooiste stukje van het park.
De kinderen hebben verhaaltjes
geschreven in de omgeving van het Toon
Kleiss Paradijs. Deze verhaaltjes zijn de
basis van de speurtocht.

WORKSHOPS MET KINDEREN
Tijdens de workshops hebben we de verhaaltjes geredigeerd, de opdrachten kritisch
bekeken, de tekeningen bewerkt en het
boekje samengesteld. Hierdoor is het echt
een product van de kinderraad geworden.

OP ZOEK NA AR HET PARADIJS
Deze speurtocht neemt je mee door het
park van de Molenwijk. Het lijkt wel een
sprookjesbos vol verhalen over mensen, dieren en wonderlijke gebeurtenissen...
Rond het Toon Kleiss Paradijs staan
acht borden. Als je goed zoekt, kun je ze
vast vinden. De volgorde maakt niet uit.
Lees de verhalen die bij de bordjes
horen in het boekje. Beantwoord de
vragen en laat het zien op het Diereneiland, dan krijg je een leuke verrassing.
De speurtocht is voor alle leeftijden en
je kunt het boekje gratis ophalen bij het
Diereneiland.

WAT EEN TROOPERS!
In de stromende regen werd woensdag 19 mei
2021 de speurtocht ‘Op zoek naar het Paradijs’
officieel onthuld. In het Molenwijkpark staan acht
bordjes met een tekening en een titel, zoals ‘nooit
meer eenzaam’ en ‘waar is het piratenschip’. Op het
Diereneiland zijn gratis boekjes beschikbaar met
spannende verhalen en vragen gemaakt door de
kinderen van de Kinderraad Molenwijk. De speurtocht is in samenwerking met Rondje Molenwijk en
IVN/Regiodeal ZaanIJ gerealiseerd. Je kunt op elk
moment gaan speuren en het is geschikt voor alle
leeftijden. Veel plezier!
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> STIMULERINGSFONDS CREATIEVE
INDUSTRIE: OPEN OPROEP
WENKENDE WIEKEN
PROJECTPL AN VOOR BEWEGING IN DE MOLENWIJK
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WENKENDE WIEKEN was het projectplan voor
de open oproep ‘Anders werken aan stad, dorp
en land’ in maart 2020.
De gemeente Amsterdam heeft het bedrag
gematched voor de uitvoering van het ontwerp.

en

Joanna is grafisch en ruimtelijk
ontwerper in de Pijp met een
groot sociaal hart en draagt
graag bij aan een prettige leefomgeving voor iedereen.
Voor de Master Interieur
Architectuur aan de HKU liep
ze stage bij Laura, waar ze de
kans kreeg om te ontwerpen
voor de openbare ruimte.

M
ole

JOANNA GREVE

LA A is sinds 2018 actief in
de Molenwijk. Als veelzijdig
ontwerpers zijn we makers
en (sociale) bouwers, we
zien dat daar in de Molenwijk
nog veel behoefte aan is.
Mensen die zich committeren
aan de ontwikkeling van de
buurt en blijvend investeren
in sociale cohesie.
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> GEMEENTE AMSTERDAM: MATCH

ONDERZOEKEND ONTWERPEN

overig
mensen met dementie
-

Van september tot en met december 2020 hebben we
iedere woensdag in de wijk gelopen en met ruim 120
bewoners gesproken over hoe ze in de wijk bewegen.
Helaas konden de workshops niet doorgaan door de
coronamaatregelen, behalve de eerste twee workshops
met kinderen. Ook spraken we met jongeren en sport
organisaties in de buurt. Met al deze input is de
beweegroute Molenwijk To Go ontworpen.

65 tot 99 jaar
ouderen
9

4 tot 12 jaar
lagere school
29
13 tot 18 jaar
middelbareschool
7

DOELGROEPEN
124 mensen gesproken

25 tot 65 jaar
volwassenen
54

15 tot 25 jaar
young adult
25

RONDJE MOLENWIJK
De gemeente gaat het voorstel
nu uitvoeren en vroeg om een
nederlandse naam: RONDJE
MOLENWIJK is gekozen omdat de
wieken van de molen ronddraaien,
omdat we graag een rondje lopen
én omdat we veel rondjes in ons
ontwerp gebruiken.

afval
mooi park
3 workshops

geen sociale ontmoetingsplek
goed wandelen

INPUT
sporten, spelen, bewegen

veel groen

+

112 interviews op straat

fijn wonen
1 groeps interview

crossen
skate / step / bike

kabelbaan vaak stuk

prima hardlopen

survey

hardloop parcours
variatie voor renners

minder klimmen
trampoline

geen plek voor jongeren

observaties

kickboxen
favoriet meiden en jongens

-

OPENBARE RUIMTE

overlast

autoloze paden

paviljoen
overdekte plek
multigebruik voor de wijk
kickboxen / yoga / dans / tai chi

MASTERPLAN
opgehaalde wensen

wandelroute
shared space / rustpunten

‘s avonds onveilig
veilig naar school

2 persoonlijke interviews
rustig
leuke speeltuinen

waarom moet alles stuk?
wandelpad is hobbelig
akoestiek

fitness
calisthenics toestellen

wayfinding
route en natuur
speurtocht
kinderraad

TENTOONSTELLING
De uitkomsten van het onderzoek zijn
van 29 april tot en met 9 mei 2021 in het
winkelcentrum van de Molenwijk gepresenteerd. Op de reactiekaarten konden
mensen hun bevindingen achterlaten.
Ook online konden de vragen worden
ingevuld en reacties invullen.

Trimbaan in de natuur. Er komen
eenvoudige toestellen voor
verschillende oefeningen.
Een minicrossbaantje verbindt
de trimtoestellen met elkaar.

DRIE POCKETS EN EEN
WEGVINDER

Op drie plekken langs de buitenkant
van de route zijn de voorstellen voor
Rondje Molenwijk samengebracht.
De ontwerpen zijn gebaseerd op
informatie die we in 2020 in de wijk
verzamelden tijdens gesprekken met
bewoners.

DE BEWEEGROUTE
RONDJE MOLENWIJK

Om de route zichtbaar, herkenbaar
en uitnodigend te maken hebben
we een patroon ontworpen zodat je
makkelijk de weg kunt vinden.

KIJK ook op
de andere borden
voor meer uitleg
over het ontwerp.
Laat weten wat je
ervan vindt en vul de
reactiekaart in!

POCKET ZUID

Fitness bij het Cruyffcourt,
voor een volledige training met
kracht en plezier. Calisthenics,
rennen, vliegen, balanceren en
een groepsles op een bijzondere
plek: het prieel.

Kijk op het grote bord voor meer
uitleg. Of op www.amsterdam.nl/
molenwijk.
Je kunt ook je mening over dit project
geven: vul zoveel mogelijk vragen
in op de reactiekaart, doe deze in
de brievenbus van de bibliotheek
tegenover het winkelcentrum. Als je
wilt dat we contact met je opnemen,
vul dan ook je gegevens in.

GOED VOOR
JE LICHA AM

Het fietspad rondom de wijk is
de beweegroute. Het fietspad
onder de Walmolen zorgt voor de
verbinding binnendoor. Een heel
rondje is ruim twee kilometer.

ÉÉN RONDJE MOLENWIJK
=
2 kilometer
=
wandelen ± 90 KCAL
=
fietsen ± 150 KCAL

AFSTANDEN

RUST IN HET BINNENGEBIED

De Molenwijk is een rustige en groene
woonwijk. Vooral tussen de flats is het
fijn als dat zo blijft. Daarom plannen
we geen nieuwe activiteiten in het
binnengebied.

De beweegroute wordt elke
10 meter met een witte stip
gemarkeerd. Elke 50 meter wordt
extra zichtbaar door een element
van de windroos. Hierdoor weet
je meteen in welk deel van de
wijk je bent.
Met de markeringen kun je goed
bijhouden welke afstand je hebt
afgelegd.

HALF RONDJE
=
1 kilometer
=
± 1250 stappen

RONDJE MOLENWIJK

IDENTITEIT
& WEGVINDER

Voor herkenbaarheid in de wijk,
om beter de weg te vinden.
En onderweg een spelletje
te doen.

is tot stand gekomen na
gesprekken met bewoners, de
uitkomsten vind je op deze borden.
Gemeente Amsterdam gaat een
aantal ontwerpvoorstellen uitvoeren.
Kijk ook op www.amsterdam.nl/
molenwijk of
www.molenwijkkamer.nl

NIEUWE ACTIVITEITEN
IN HET BUITENGEBIED

KINDERRA AD

Aan de buitenrand van de
Molenwijk is genoeg ruimte
voor sportactiviteiten.
Hier kun je samen of alleen
spelen, sporten en
bewegen.

LAURA ALVAREZ & JOANNA GREVE

Laura is architect en werkt al 3 jaar vanuit
de Molenwijkkamer, Joanna is grafisch
ontwerper in de Pijp. We hebben een groot
sociaal hart en dragen graag bij aan een
prettige leefomgeving voor iedereen.

Samen met de kinderen
hebben we de wijk ont
dekt en een speurtocht
gemaakt. Binnenkort
kun je op het Dieren
eiland een gratis boekje
‘Op zoek naar het paradijs’ ophalen en alle
verhalen vinden.

Na het bewegen voel je je fitter
en energieker en je slaapt beter.

Je bloeddruk gaat omlaag en de
verhouding tussen het goede en
slechte cholesterol verbetert.

29 min
17 min

250ml

energiedrank
44 min
26 min
500ml

GEZOND
IN JE HOOFD

Versterkt spieren, botten en
evenwicht.

Bewegen helpt om stress te
verminderen. Door lekker
bezig te zijn, maak je je hoofd
leeg.

Bewegen draagt bij aan een
sterker imunnsysteem en dus
aan je weerstand.

Sterkere ontwikkeling van
de hersenen en betere
aandacht.
Minder kans op depressie
en angst.

ROUTE 2 KM

200ml

fruitdrank

sportdrank

Bij regelmatig bewegen blijft je
gewicht op peil.

L

Urban sport bij het hoogteverschil van
de Molenaarsweg. Beeld en informatie
moedigen sporters aan twee extra routes
te nemen.

POCKET WEST

AA

POCKET NOORD

WATER DRINKEN =
GRATIS & GEZOND

Je lijf bestaat voor 65%
uit vocht. Omdat je
elke dag vocht verliest,
moet je het weer
aanvullen. Dat kun je
beste doen door water
te drinken. Omdat in
water geen calorieën
zitten, is water het
beste om je dorst te
lessen en lekker
fit te blijven.

120 min
71 min

CI

HAASJE OVER

SPRINT

HINKELEN

SO

10

START

water
0x
0x

JK

20

LI

30

TE

40

ES

HINK STAP SPRONG

FINISH

GE

SPELLETJES VOOR
ONDERWEG

Is het rondje zo voorbij of duurt het
juist te lang? Onderweg wil je wel
even iets anders te doen.
Een tussensprintje, hinkelen of
haasje over springen. Daar zijn
deze spelletjes voor.
Ze worden met witte verf op het
fietspad aangebracht.
Welke vind jij het leukst?
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Er zijn ongeveer 30 reacties binnengekomen waarvan twee
mensen hebben aangegeven
mee te willen werken aan de
uitvoering.
Momenteel zijn we samen
met de gemeente en het SF
aan het onderzoeken hoe
we het vervolgtraject gaan
vormgeven.

HOEVEEL RONDJES?

BETER SAMEN

Door samen te bewegen
verbeter je je sociale
vaardigheden.

1 Rondje
Molenwijk
25 min
6 min

Langer zelfstandig en
kwaliteitsvol leven.

HEEL & HALF

De beweegroute is in totaal
ruim 2 km. Er is middendoor een
verbinding (onder de Walmolen
door) om de helft van de route
te nemen.

SAMENWERKEN EN CORONA

Een buurtproject maak je natuurlijk
samen met bewoners, we wilden
onderzoeken wat er in de wijk nodig
is om beter te kunnen bewegen.
Helaas konden de workshops in
de Molenwijkkamer niet doorgaan
vanwege de covidmaatregelen. Gelukkig
hebben we wel veel mensen op straat
gesproken. In totaal 134 mensen.
RONDJE MOLENWIJK wordt mede mogelijk gemaakt door

MOLENWIJK TO GO?
RONDJE MOLENWIJK!
WAT VIND JIJ?

Vertel het ons. Pak een reactiekaart
mee, vul die (thuis) in en doe de kaart
in de brievenbus van de bibliotheek
tegenover het winkelcentrum. We zijn
reuze benieuwd!
Kijk ook op www.amsterdam.nl/
molenwijk of www.molenwijkkamer.nl

Vorig jaar, zomer 2020, begon het
project MOLENWIJK TO GO. Tot en met
december 2020 hebben we met veel
bewoners gesproken. Met deze verhalen
zijn we aan de slag gegaan en hebben
verschillende ontwerpen uitgewerkt.
Op deze borden vind je het resultaat.
Gemeente Amsterdam gaat nu een aantal
voorstellen uitvoeren en vroeg om een
Nederlandse naam.

De naam RONDJE
MOLENWIJK is gekozen
omdat de wieken van
de molen ronddraaien,
omdat we graag een
rondje lopen én omdat
we veel rondjes in ons
ontwerp gebruiken.
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