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de ‘Strong Viking Run’ ! 

AWALKTOREMEMBER
Zaans Hout zal door haar unieke route vol 
kunst, beweging, natuur en lekker eten 
uitgroeien tot dé hotspot voor recreanten 
en Zaandammers. Flexibele ‘food stands’ 
met Zaanse bouwkenmerken worden in het 
weekend opgezet tezamen met sport -en 
speel activiteiten om het gebied elke week 
extra levendigheid te geven. 
Onderwijsinstellingen zoals ROC en Et Buut 
helpen mee aan de bouw van speel -en 
sporttoestellen, zorgen voor bewegings-
activiteiten en maken kunst (wat aansluit 
op de expressieve visie van Et Buut). Dit 
kan gekoppeld zijn aan becijferingen voor 
school waardoor ze hun eigen omgeving 
helpen en veel ervaring op doen!

De route heeft vier zones, waarna men 
keuze heeft uit twee routes om het gebied 
verder te verkennen. De zones beginnen bij 
de entree, waar informatie flyers en speur-
tocht boekjes te verkrijgen zijn. De blauwe 
en rode zone markeren de Foodmarket en 
de Bult, vol lekker eten, kunst en beweging 
voor jong en oud, waarna men kan 
genieten in de natuur; een oase van rust.

Informatiepunten over te ontwikkelen 
projecten, kunst, eten, natuur en Zaandam 
in de Zaanse stijl!

Rust punten voor ouder(s/en) en 
mensen slecht te been

Samenwerking met onderwijsinstellingen 
binnen de realisatie van kunst, Foodmarket 
en sport -en spelen (bouw & activiteiten)

Sonny Koenraads



Natuurgebied; een oase van rust

FOODMAR
KET

Graag blijf ik betrokken mocht mijn aangedragen concept uitgevoerd worden!

De gemaakte speel -en sporttoestellen staan als parel op de Bult, te gebruiken voor iedereen. Op warme dagen kunnen er 
ook activiteiten verzorgd worden door het ROC sport en bewegen met bijvoorbeeld waterglijbanen vanaf de bult! 

Door educatie te koppelen aan sommige toestellen leren spelende kinderen ook meteen! De haalbaarheid wordt met gemak 
behaald door de mankracht van scholen en initiatiefnemers die binnen dit gebied kunst tentoon willen stellen of lekker eten 

willen verkopen. Samen koken met de buurt wordt hierdoor gestimuleerd, wat resulteert in saamhorigheid en een 
‘hufterproof’ gebied. Door eigen inbreng van initiatiefnemers en ondernemers is het een gebied van én voor de buurt dat 

onderhoudsvrij is. Ook de materialisatie van toestellen wordt hierop afgestemd. Natuurlijke materialen zoals hout integreren 
goed in de natuurlijke, ‘hufterproof’ omgeving en de vraag naar een onderhoudsvrije ruimte. Deze buitengewone route vol 
groen, beweging, kunst, lekker eten en Zaanse kenmerken brengt zowel scholen, recreanten én Zaandammers samen om te 

genieten van een uniek Zaans Hout!


