
Kindlint® Westerpark

Een Kindlint verbindt, wat kinderen beweegt
Een Kindlint is een duidelijk gemarkeerde route waarlangs kinderen 
zelfstandig, veilig én prettig naar allerlei opvang-, onderwijs-, speel- 
en vrijetijdsvoorzieningen kunnen lopen en/of fi etsen. Met een 
Kindlint kunnen kinderen van alle leeftijden zélf op pad, al spelend 
van de ene plek naar de andere. Zo worden ze op een leuke manier 
verkeers- en sociaalveilig over straat geleid. SOAB, Adviseurs voor 
Woning en Leefomgeving, ontwikkelde en registreerde het concept 
Kindlint. Hiermee kan worden gewaakt over de kwaliteit en de 
criteria waaraan een Kindlint moet voldoen.

Twee vliegen in één klap 
Het eerste Kindlint in Westerpark wordt aangelegd in de 
Spaarndammerbuurt. Deze buurt wordt momenteel opgeknapt; 
huizen worden gerenoveerd, straten en pleinen opnieuw ingericht. 
De auto levert op straat ruimte in, in het voordeel van voetgangers 
en kinderen. Een prima gelegenheid om tijdens die werkzaamheden 
tegelijkertijd het Kindlint aan te leggen. 
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Een zichtbaar lint
Het Kindlint verbindt speelplekken en scholen van het 
Brediusbad tot aan de Elisabeth Paulusschool. Het 
lint is te herkennen aan speciale tegels in de stoep 
en bij oversteekplaatsen in de straten (zie de plaatjes 
op de voorzijde van deze fl yer). Daarnaast worden er 
verscheidene verkeerskundige maatregelen genomen, 
zoals drempels in de straten om het verkeer af te remmen 
en de kinderen veilig te laten oversteken. 

Start van het traject met leerlingen op 1 maart
Het stadsdeel heeft kunstenaarsduo Berkman & Janssens 
ingeschakeld om onder andere het lint van tegels te 
ontwerpen. De kunstenaressen doen dat samen met 
leerlingen uit de buurt. Op 1 maart wordt op de Elisabeth 
Paulusschool de start gemaakt met het traject van 
de kunstlessen door wethouder Dirk de Jager en de 
leerlingen van groep 7. Als bewoner bent u ook van harte 
uitgenodigd voor deze symbolische start om 12.00 uur 
voor de hoofdingang van de Elisabeth Paulusschool aan 
de Zaandijkstraat 3. 

Daadwerkelijke aanleg van het Kindlint
Aan het eind van de zomer wordt het lint van tegels 
aangelegd, waarna een feestelijke opening plaatsvindt. 
U ontvangt hier te zijner tijd een uitnodiging voor. 
De verdere onderdelen van het Kindlint worden in fasen 
aangelegd, mede afhankelijk van de planning van de 
herinrichting van de betreffende straten. 

Projectpartners
Het project Kindlint is een samenwerkingsverband 
tussen Stadsdeel Westerpark, SOAB adviseurs voor 
woning en leefomgeving, Stichting Welzijn Westerpark 
en de Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie 3VO. 
Dit project is mede mogelijk gemaakt door fi nanciële 
bijdragen uit het Europees Sociaal Fonds.

Informatie
Meer informatie kunt u vinden op de websites:
www.westerpark.amsterdam.nl en www.kindlint.nl

SPOORWEGEN

WESTERPARK

ZAA
NDI

JKS
TR.

SPAARNDAM
M
ERSTRAAT

ASSENDELFTSTRAAT

HOUTRIJKSTRAAT

HOUTRIJKSTRAAT

POLANENSTR.

KROM
M
ENIESTR.

OOSTZAANSTR.

ZAANDAMMERPLEIN

SPAARNDAMMERDIJK

OOSTZAANSTRAAT

POLANENSTRAAT

W
ORM

ERVEERSTRAAT

KNO
LLE

NDA
MST

RAA
T

HEM
BRU

GST
RAA

T

ADR
ICH

EMS
TR.

ZAANSTRAAT

ZAANSTRAAT

SPEELTUIN THERESIA

SPEELPLAATS ZAANHOF

SPEELPLAATS
SPAARNDAMMERPLANTSOEN

DE CATAMARAN

SPEELTUIN ZAANDAMMERKWARTIER

SPAARNDAMMERSCHOOL

SPEELPLAATS WORMERVEERSTRAAT

SPEELPLAATS POLANENSTRAAT

SPEELPLAATS ASSENDELFTSTRAAT

ELISABETH PAULUSSCHOOL

BREDIUSBAD

BREDIUS SPORTHAL BUURTCENTRUM DE HORIZON

KINDLINT WESTERPARK

MOGELIJKE UITBREIDING 
KINDLINT

BASISSCHOLEN

SPEELLOCATIES

Fo
to

: A
rj

en
 V

el
d

t


