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

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.

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

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

KIJK ook op 
de andere borden 
voor meer uitleg 

over het ontwerp. 
Laat weten wat je 

ervan vindt en vul de 
reactiekaart in!



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. 

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.  

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.

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

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. 

RONDJE MOLENWIJK 
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
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RONDJE MOLENWIJK wordt mede mogelijk gemaakt door

HAASJE OVERHINK STAP SPRONG

HALF RONDJE 
=

1 kilometer
=

± 1250 stappen

AFSTANDEN
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.

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?

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.

ROUTE 2 KM

 
ÉÉN RONDJE MOLENWIJK

=
2 kilometer

=
wandelen ± 450 KCAL

=
fietsen ± 1000 KCAL

L AURA 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. 

KINDERR A AD
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 pa-
radijs’ ophalen en alle 
verhalen vinden.

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.



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.

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.

SPELEN

SPORTEN

BEWEGEN

=

GRATIS &
 GEZOND

HOEVEEL RONDJES?

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

MOLENWIJK TO GO? 
RONDJE MOLENWIJK!
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.

LICHAMELIJK

GEESTELIJK

SOCIAAL

 

 

WATER DRINKEN = 
GR ATIS & 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.

29 min
17 min

25 min
6 min

0 x
0 x

44 min
26 min

120 min
71 min

200ml

 fruitdrank

250ml

 energiedrank

500ml

 sportdrank

 1 Rondje
Molenwijk

water



pocket

westTrimbaan in de natuur

EEN TOUR 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.

EVENWICHT

SPRINGEN

KLIMMEN

1

KINDERCROSS
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2

2
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RONDJE MOLENWIJK 
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
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pocket

zuid

KR ACHT EN PLEZIER
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.

SPORTPRIEEL
In dit open maar beschutte prieel vinden allerlei 
sportklasjes een plek om samen in de buitenlucht te 
trainen. Een yoga, zwangerschaps of dansles kan 
natuurlijk ook. Alle sportvoorzieningen zijn gratis en 
door iedereen te gebruiken.

Samen gratis sporten

ZWIEREN
DR A AIEN
GLIJDEN

3

CALISTHENICS

± 80m2

1

3
3

3



34  KCAL 40  KCAL

34  KCAL1  KOEKJE

pocket

noord

75 cm

VROLIJK HOOGTEVERSCHIL
Hup naar de bus op de Molenaarsweg. Door de fleurige 
patronen op de trap en hellingbaan vlieg je zo naar 
boven. Op de trap tel je hoeveel energie je verbruikt.  
Fluitje van een cent!

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

KL AUTEREN
Als een spinnetje onder 

de brug een stukje 
klimmen. Voor kinderen 

aan de voetgangerskant.

BAL ANCEER  ACT
Langs het randje komt een 
rijtje stammetjes waar je op 
kunt lopen. Tegelijkertijd 
is het een stootrand voor 
wandelwagen of rollator.

Urban sport



de
weg

vinden
Windroos

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.

VIER WEGVINDERS
In alle vier de wind streken 
wordt een wegvinder geplaatst. 
Op de plattegrond vind je de 
weg. Op het rustpunt kun je 
even de tijd nemen. Aan het 
hekwerk hang je een gevonden 
voorwerp, de eigenaar zal blij 
zijn het weer terug te vinden. 

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

ROUTE

RONDJE MOLENWIJK 
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

NOORD

ZUID

OOSTWEST

Spinnekop
Tjasker

Standmolen
Wipmolen

Torenmolen
Walmolen
Petmolen
Bergmolen

Watermolen
Rosmolen
Schipmolen
Walmolen

Grondzeiler
Handmolen
Paltrok
Bovenkruier


