Rondje Westerpark
1

17

Zaanhof

*

Lengte: 5 km
Aantal stappen: ± 7.000
Duur: 1,5 uur
Verlenging naar
designerboulevard
Lengte: 3 km (heen en terug)
Aantal stappen: ± 4.200
Duur: 40 minuten
* Als je geen zin hebt in
wandelen, kan je natuurlijk
ook fietsen! Dat gaat een
stuk sneller:-)
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Scan de QR code en bekijk de toelichting van buurtcoördinator Mieke Ten Wolde

Westergasterrein
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De Wittenkade
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Westergasfabriek en
2 Gashoudervijvers

Eenkamerhotel, Watertoren en
Café-Restaurant Amsterdam

Geboortehuis Gerard Reve
en verborgen kunstwerk

Bentinckstraat

Groen van Prinstererstraat

Spaarndammerbuurt

GWL-terrein

De Spaarndammerbuurt is een
(voormalige) volkswijk en al jaren in
opkomst. Rochdale heeft hier ruim 600
woningen.
1. Zaanhof
Een van de mooiste woonhofjes van
Amsterdam. Hier waan je je toch heel
ergens anders. Loop ook even de hoek
om naar de Zaanstraat. Een van de
paradepaardjes van Rochdale.
2. Hembrughofje (ter hoogte van
Hembrugstraat 332)
De Rochdale-torentjes hebben elk 3
appartementen. En vanaf halverwege
het voorjaar doet de fontein het!
3. Museum Het Schip (ter hoogte van
Hembrugstraat 281)
Iconisch Amsterdamse school
appartementencomplex uit 1919 met
een museum over de Amsterdamse
School met een modelwoning en
authentiek postkantoor.

Het GWL-terrein was voorheen het
domein van het waterleidingbedrijf. Op
een aantal historische gebouwen na
is alles gesloopt om plaats te maken
voor een moderne, autovrije ecowijk.
Rochdale heeft hier 100 woningen.
7. Eenkamerhotel, Watertoren
en Café-Restaurant Amsterdam
(Watertorenplein 6)
Als je voor de watertoren staat (de
eerste stalen watertoren), zie je rechts
het voormalige Windketelgebouw.
Dit is nu een eenkamerhotel. Kijk
even naar binnen: leuk! Links zie
je het beroemde Café-Restaurant
Amsterdam.
8. Geboortehuis Gerard Reve (Van
Hallstraat 25)
Gerard Reve is geboren op de Van
Hallstraat 25.
9. Verborgen kunstwerk Gerard Reve
Als je vanaf het Revehuis de straat
oversteekt en de gele stenen volgt,
kan je het kunstwerk over Gerard
Reve vinden. Wel goed zoeken! Als je
ze vindt, dan kan je een hele mooie
prijs verdienen. Stuur de foto naar:
mtenwolde@rochdale.nl.

Westerpark
Het Westerpark biedt een combinatie
van een groene omgeving met fraaie
architectuur, een bruisend nachtleven
en een creatieve cultuur. In de
gerenoveerde Westergasfabriek zijn
er regelmatig exposities, markten
en festivals. Daarnaast vind je er
alternatieve winkels, uitstekende
restaurants, een filmhuis, een brouwerij
en een dansclub.
4.Conscious Hotel Westerpark/Bar
Kantoor (Haarlemmerweg 10)
Nieuw en hip ecohotel in
gerenoveerd kantoorpand van een
waterleidingbedrijf. Misschien een goed
idee om hier een lekker bakkie koffie
te halen.
5. Westergasterrein (Pazzanistraat)
In dit straatje staan o.a. een theater,
een bioscoop en de studio’s waar
programma’s als De Vooravond en Op1
worden opgenomen. Als je ’s middag
vanaf een uur of 5 aan de achterkant
langsloopt, zie je de presentators in
hun redactievergaderingen.
6. Westergasfabriek en twee
Gashoudervijvers (Van Bleiswijkstraat 8) In de Westergasfabriek
gebeuren natuurlijk alle hippe dingen.
Zie Westerpark. De vijvers waren ook
ooit gashouders en nu omgebouwd
tot vijvers. Ga op safari en spot in de
achterste vijvers een krokodil!

Staatsliedenbuurt
De voormalige volkswijk, de
Staatsliedenbuurt, was nog niet zo heel
lang geleden een echt krakersbolwerk
en daarmee niet de allerbeste buurt
van Amsterdam. Door de komst van
het Westergasterrein en grootschalige
opknapbeurt van de woningvoorraad,
is het nu een hele trendy en gezellige
buurt. We slingeren door een aantal
gezellige en typisch Amsterdamse
straten. Er staan hier ongeveer 2000
woningen van Rochdale.
10. Bentinckstraat
11. Groen van Prinstererstraat
12. De Wittenkade
13. Fannius Scholtenstraat
14. Van Beuningenstraat
Aan je rechterhand zie je het
eerste sociale woningbouwproject van
Nederland en ...uiteraard
van Rochdale.
15. Rotonde Van Limburg
Stirumplein
Op de rotonde vind je het
oorspronkelijke tramhokje en een
reclamezuil. Hier bevind je je in het hart
van de buurt en gebeurt het allemaal.

Naast het pand van De Gruyter kan je
lekkere koffie kopen bij CoffeeRoastery
WesterPark.
16. Lopende kunstwerken
Op bijna alle straathoeken kan je hier
wel een kunstwerk vinden. De drie
lopende mensenbeelden worden vaak
aangekleed door de bewoners. Rechts
in de onderdoorgang/tunnel vind je
een kunstproject van internationale
fotografen.
Loop hierna weer terug naar
nummer 1: het Zaanhof

Houthavens
17. Designerboulevard aan het IJ
(Danzigerkade)
Nee, je bent niet in Boston of New
York, maar gewoon in de Houthavens
in Amsterdam. Op dit stuk schiereiland
aan het IJ zijn alle internationale
grote modemerken, zoals Tommy
Hilfiger, Calvin Klein, enzovoort
te vinden. Gevestigd in prachtige
sciencefictionachtige gebouwen.
Als je nog tijd over hebt, bezoek
dan de rest van de Houthavens.
Je vindt hier o.a. een theater, de
mooiste woningbouwprojecten,
hotels, wandelsteigers en natuurlijk
aan het einde het markante
Pontsteigergebouw.
Route vanaf Zaanhof
Linksaf Oostzaanstraat – Rechtssaf
Spaarndammerdijk – Steek hier de
straat over naar de Houthavenweg
– Rechtsaf Haparandaweg – Linksaf
Danzigerkade. Loop nu helemaal
naar het einde door.

