
Alle Route beschrijvingen naar Culturele Broedplaats Wijk 7 
Amsterdam ZO.  

 
Wijk7    –   Daalwijkdreef 7   –     1102 RN   Amsterdam 

 
Michiel Czn. Dhont – 06 – 10 10 85 58 

  

  
Er staan verschillende routes op de website:  Wijk7.org  
https://www.facebook.com/photo.php?v=346371608781749&set=vb.118856661533246&type=2&t
heater 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Openbaar Vervoer:  
Metro Strandvliet is dichtbij. Je loopt uit de poortjes van Metrostation naar LINKS. 
Loop onderaan het loop/fietspad (hellend naar beneden)  bij de Boris Paternakstraat rechtsaf 
voor circa 100 meter.  
Dan ga je linksaf de Bertold Brechtstraat in,  
Deze loop je helemaal uit, aan het eind het kruisende fietspad oversteken en weer rechtdoor, 
dan onder het viaduct door (dat is de Dolingadreef).  Aan je linkerhand vind je een 
parkeerplaatsje. 
Vervolg je weg via dit parkeerplaatsje en houdt de nieuwbouw Basisschool aan je 
rechterhand.  
Je ziet dan WIJK 7 liggen met een hek er om heen. Loop op het looppad geheel langs het hek 



terwijl je aan je linkerhand Wijk 7 houdt. Aan je rechterhand passeer je buurthuis Anansi en 
je ziet even doorlopen naar de voorkant van Wijk 7 de luifel, wat de ingang van Wijk 7 is. De 
deur zal waarschijnlijk aanstaan. Trek de deur open (of bel aan) en volg binnen de pijlen op de 
grond naar het atelier. 
Wijk7, Daalwijkdreef 7   /   1102 RN   Amsterdam ------------------------------------- 
Met Openbaar Vervoer: Zowel Metro als treinen uit grote delen van Nederland 
 
Metro Strandvliet is het dichtste bij. 
(Metro Venserpolder kan ook maar is langer lopen). 
Je kunt ook lopen vanaf Station Duivendrecht. Veel gemakkelijker is het van daar bus 41 
nemen en uitstappen op halte Dolingadreef. Is circa 8 minuten met de Bus. Is heel 
gemakkelijk als route met weinig lopen.  
Die 3de bushalte heet Dolingadreef en ligt namelijk vlak bij het Gebouw Wijk 7 , dat precies 
aan de andere kant van het Taluud ligt, waar de Bus op rijdt. 
 
Je loopt van af die bushalte een trap af en links af onder het viaduct door. Aan het eind van dit 
viaduct loop je vanaf de uitgang van dit viaduct naar links. Daar vind je aan je linkerhand een 
parkeerplaatsje (weinig auto’s). 
Vervolg je weg lopend via dit parkeerplaatsje en houdt de nieuwbouw Basisschool aan je 
rechterhand.  
Je ziet dan WIJK 7 liggen met een hek er om heen. Loop op het looppad geheel langs het hek 
terwijl je aan je linkerhand Wijk 7 houdt. Aan je rechterhand passeer je buurthuis Anansi (laat 
dit rechts liggen) en je ziet even naar links doorlopen het voorportaal van Wijk 7 met luifel, 
wat de ingang van Wijk 7 is. De deur zal waarschijnlijk aanstaan. Trek de deur open (of bel 
aan) en volg de pijlen op de grond naar het atelier. 
 
Je kunt ook naar Station Bijlmer Arena en dan met bus 44. Die stopt vlakbij Wijk 7 op 
de Daalwijkdreef. Is circa 1 kwartier. Lees wandelroutes hierboven met uitstappen bij 
Bushalte Dolingadreef..  
Wijk7  –  Daalwijkdreef 7   /   1102 RN   Amsterdam 

 
 
 Met de auto: vanaf de  RING  - Amsterdam: 
 
Vanaf de Ring neem je afslag 112. …naar de GOOISEWEG  
Doorrijden richting Centrum, langs TEXACO Station en daarna afslag met 
bord  ARENA afslaan. 



Daar beneden aan die afslag ook weer rechtsaf (zonder stoplicht). Dan zit je 
op de Daalwijkdreef. 
Daar rijd je eerst circa 100 meter (onder viaduct Gooiseweg) de 
Daalwijkdreef op het vak met pijl Rechtdoor. 
Bij dat Stoplicht zie je aan je linkerhand het gebouw  WORLD OF FOOD  
liggen met o.a. MACDONALD. 
 
Rijdt tot op de lijnen van dit Stoplicht.  
Dan volg je de Daalwijkdreef. Passeert nog 1 Stoplicht (T-kruising).  
Na 100 meter zie je aan je linkerhand een hele grote FLAT (Daalwijk D-
FLAT). Daar sla je dus Links af. 
Rijd daar 100 M wat flauw naar beneden en zorg dat je deze FLAT steeds 
aan je Rechterhand houdt. 
N.B: Let op! 
Om de Daalwijkflat heen sla eerste RECHTS  de DEMERARA Straat’ in. 
Na 100 M ligt het Gebouw ANANSI (Surinaams Buurthuis).  
Even daarna LINKS afslaan naar het PARKEER TERREIN van gebouw van 
de Woon- en Werk Broedplaats Wijk 7.  
 
Gratis parkeren op de parkeerplaats voor de laagbouw. Dit is Gebouw Wijk7. 
Als er geen aparte plaatsen voor parkeren over zijn kun je aan het eind met 
twee wielen op het gras en twee wielen op de straat gaan staan. 
Zet de auto niet met alle vier de wielen op het gras. Dan heb je de kans dat je 
bekeurd wordt. Met twee wielen op het gras wordt je niet bekeurd. 
Als de Parking drukker of VOL blijkt, rijd eerst even het rondje van het 
parkeer terrein en zet dan daarna je auto op de stoep van het rechte laantje 
naar Wijk 7 met twee rechterbanden op deze stoep zodat alle andere 
geparkeerde auto’s er goed langs weg kunnen. Auto’s alleen aan de 
rechterkant met stoep, in de wegrijdrichting zetten.  
Michiel Czn. Dhont: 06-1010 8558 
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Met de auto: 
Vanaf de A2: Neem de afslag 1 Ouderkerk a/d Amstel  en Duivendrecht. 
Bij de stoplichten LINKS of RECHTS in richting ARENA.  
Dan rechtdoor, neem de linkerbaan, onder de ARENA door. 
Net onder de ARENA uit bij de eerste stoplichten RECHTDOOR.  



Bij de tweede stoplichten linksaf de Dolingadreef op.  
Bij de volgende stoplichten rechts Daalwijkdreef op.  

Rijd na deze bocht circa 200 M zie je een hele hoge Flat. Dit is de 
DAALWIJK FLAT. 
Neem de afslag naar Rechts  en rijd een lichte helling van 100 M naar 
beneden en zorg dat je deze FLAT steeds aan je Rechterhand houdt. 
N.B: Let op! 
Om de Daalwijk Flat heen sla eerste RECHTS  de DEMERARA Straat’ in. 
Na 100 M ligt aan je linkerhand het Gebouw ANANSI  (Surinaams 
Buurthuis).  
Even daarna LINKS afslaan naar het PARKEER TERREIN van gebouw van 
de Woon- en Werk Broedplaats Wijk 7.  
 
Gratis parkeren op de parkeerplaats voor de laagbouw. Dit is Gebouw Wijk7. 
Als er geen aparte plaatsen voor parkeren over zijn kun je aan het eind met 
twee wielen op het gras en twee wielen op de straat gaan staan. 
Zet de auto niet met alle vier de wielen op het gras. Dan heb je de kans dat je 
bekeurd wordt. Met twee wielen op het gras wordt je niet bekeurd. 
Als de Parking drukker of VOL blijkt, rijd eerst even het rondje van het 
parkeer terrein en zet dan daarna je auto op de stoep van het rechte laantje 
naar Wijk 7 met twee rechterbanden op deze stoep zodat alle andere 
geparkeerde auto’s er goed langs weg kunnen. Auto’s alleen aan de 
rechterkant met stoep, in de wegrijdrichting zetten.  
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Per FIETS: 
 Je kunt helemaal fietsen. Fiets dan naar Station Duivendrecht. 
Daar stap je op je fiets en fietst min of meer5 langs de buslijn van Bus 41. Wacht 
desnoods dat hij vertrekt en rijd er het eerste stuk achteraan omdat hij dan niet hard 
rijdt. 
 
 Je kunt bv. de Metro nemen tot aan Station Duivendrecht. 
Daar stap je op je fiets en fietst min of meer langs de buslijn van Bus 41. Wacht 
desnoods dat hij vertrekt en rijd er het eerste stuk achteraan omdat hij dan niet hard 
rijdt. Het is dan op een gegeven moment niet meer toegestaan de bus op de autoweg te 
volgen. Daar volg je een stuk water wat je aan je rechterhand houdt. Aan het einde 
(circa 600 M) zie je het Viaduct met de 3de Bushalte van Bus 41.  
 
Die 3de bushalte heet Dolingadreef en ligt namelijk vlak bij het Gebouw Wijk 7 , dat precies 
aan de andere kant van het Taluud ligt, waar de Bus op rijdt. 
Je fietst van af die bushalte onder het viaduct door van de Dolingadreef. Aan het eind van dit 



viaduct fiets je vanaf de uitgang van dit viaduct naar links. Daar vind je aan je linkerhand een 
parkeerplaatsje (weinig auto’s). 
Vervolg je weg fietsend via dit parkeerplaatsje en houdt de nieuwbouw Basisschool aan je 
rechterhand.  
Je ziet dan WIJK 7 liggen met een HEK er om heen. Fiets op het looppad geheel langs het 
hek terwijl je aan je linkerhand Wijk 7 houdt. Aan je rechterhand passeer je buurthuis Anansi 
(laat dit rechts liggen) en je ziet even naar links bij een parkeer terrein het voorportaal van 
Wijk 7 met grote luifel liggen, wat de ingang van Wijk 7 is. De deur zal waarschijnlijk 
aanstaan. Trek de deur open (of bel aan) en volg binnen de pijlen op de grond naar het atelier. 
 


