knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Openbare Bibliotheek Amsterdam
Hannekes Boom
NEMO Science Museum
Scheepvaartmuseum
Bakers & Roasters
Verzetsmuseum Junior
Artis
Micropia
De Plantage
Artisplein
Oosterpark
De Tropen
Tropenmuseum
Louie Louie
Dappermarkt
De Biertuin
De Schreeuw
All the Luck in the World
Burger 'n Shake
Snoek Strips
Thai Food Café
Bar Wisse
Linnaeus Boekhandel
Klein Berlijn
Lemonade
Le Perron
IJscuypje
Park Frankendael
Huize Frankendael
At the Parq
De Kas

ROUTE
amsterdam met de kids
OVER DE ROUTE

Uiteraard hebben we deze wandeling speciaal voor kinderen bedacht, maar ook voor
volwassenen is er genoeg interessants te vinden. De route is rijk aan musea, tradities en
culturen. Je komt daarnaast ook veel groen tegen, en langs het Oosterpark zijn mooie
terrassen. Deze wandeling is dus extra leuk als de zon schijnt. Het Tropenmuseum is met zijn
interactieve Juniormuseum een niet te missen stop.

DE WIJKEN

Centrum Oostzijde typeert zich vooral door het Oosterdokseiland, met zijn moderne
architectuur en het opvallende groene 'schip' waar NEMO in gehuisvest is.
In de groene Plantagebuurt, tref je naast Artis ook de voormalige Joodse wijk aan. In de
Synagoge en het Joods Historisch Museum worden de Joodse tradities in ere gehouden en
in het Verzetsmuseum leer je meer over de geschiedenis van de oorlog en de Joden.
Oost is waarschijnlijk de meest veelzijdige wijk van Amsterdam. Hier vind je de Indische
buurt, waar de straatnamen en het Tropenmuseum herinneren aan het koloniale verleden.
Hip en exotisch lijken hier prima samen te gaan, want in de Javastraat openen tussen de
multiculturele winkels steeds meer trendy koffiezaken, kledingwinkels en restaurants. Dit
alles wordt toegejuicht door de buurtbewoners, die tegelijkertijd alles doen om ervoor te
zorgen dat juist de diversiteit bewaard blijft.
Daarnaast is er de Dapperbuurt, met een echt oud-Amsterdams karakter. Deze wijk is bekend
van de Dappermarkt, en ook van de Linnaeusstraat, met op elke hoek een leuk café. Het
beroemdste is waarschijnlijk de Biertuin, Amsterdams enige echte biergarten.
Te midden van deze hotspots ligt het bruisende Oosterpark, waar alle culturen van Oost
samenkomen en monumenten herinneren aan de roerige geschiedenis van de slavernij. Maar
ook aan meer recente gebeurtenissen, zoals de moord op Theo van Gogh in 2004. Aan de
rand van het park ligt het Tropenmuseum, waar je nog meer kunt leren over alle culturen en
gewoontes die onze wereld rijk is.
Watergraafsmeer is een statige buurt met brede straten, mooie jarendertighuizen en het vrij
onbekende Park Frankendael.

WEINIG TIJD

Openbare Bibliotheek Amsterdam + Artisplein + Tropenmuseum + Louie Louie + Park
Frankendael

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.90 km)
Neem een kijkje bij het Muizenhuis in de Openbare Bibliotheek Amsterdam 1 . Verlaat links
de bibliotheek en ga de hoek om het bruggetje over voor een drankje 2 of neem een brug
eerder voor 3 en verderop 4 . Steek bij het Kadijksplein de weg over en drink links op de
hoek koffie 5 . Volg linksom het Kadijksplein en loop dan de eerste links de Binnenkadijk in.
Als je het water ziet volg je het Entrepotdok tot de eerste brug. Die ga je over. Daar bezoek je
6
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8 of eet iets in het prachtige restaurant 9 . Steek het Artisplein 10 over richting de

Plantage Middenlaan en loop de straat helemaal uit tot je tegen het Tropeninstituut aanloopt.
Daar ga je rechtsom via de Mauritskade het park in 11 . Houd links aan voor 12 en loop links
om het gebouw heen voor een bezoek aan 13 . Tegenover het Tropenmuseum zit een fijn
terras 14 . Loop links van het café de Commelinstraat in totdat je tegen de Dapperstraat
aanloopt. Daar ga je rechtsaf de markt op 15 . Ga bij de Eerste van Swindenstraat naar links en
proef hier een biertje 16 . Steek de weg over en loop langs het park tot de hoek en ga daar het
park in naar links. Daar staat het kunstwerk ter ere van Theo van Gogh 17 . Neem de uitgang
bij de Eikenweg en loop linksaf weer terug naar de Linnaeusstraat. Ga daar rechtsaf en vind
deze geweldige shop aan je rechterhand 18 . Verderop aan de linkerkant eet je een
ouderwetse burger 19 of snuffel je tussen stripboeken 20 . Verderop even de Oranje
Vrijstraatkade 21 of de Linneaeuskade op 22 voor een drankje of hapje. Ga door naar de leuke
winkeltjes op de Middenweg 23 24 25 26 of neem iets lekkers 27 28 . Nadat je IJscuypje
bent langsgelopen, steek je over en ga je bij de eerstvolgende ingang Park Frankendael in 29 .
Daar neem je een kijkje bij 30 en loop je vervolgens een stuk rechtdoor in het park. Het derde
pad sla je rechtsaf en geniet je 31 in de zon van een kop koffie. Dan ga je weer naar rechts en
sluit je deze wandeling af met een bijzondere lunch of diner (32).
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1 OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM - LEUK OM TE DOEN

In de Openbare Bibliotheek van Amsterdam vind je het Muizenhuis van Karina
Schaapman, een bouwwerk van bijna 2 meter breed en drie meter hoog met meer dan
honderd kamertjes waar muizen wonen en werken. Er is van alles te zien in dit huis, gemaakt
van allerhande afvalmaterialen. Sam en Julia, de hoofdpersonen in het gelijknamige boek,
wonen er ook.
oosterdokskade 143, www.oba.nl, +0031(0)20-5230900, dagelijks 10.00-22.00, entree gratis,
halte centraal station

Bij Bakers & Roasters, een relaxte zaak begonnen door een Nieuw Zeelander en een
Braziliaan, kun je uiteraard terecht voor een goede kop koffie en een stuk taart. Maar ook de
diverse ontbijt- en brunchgerechten zijn hier niet te versmaden. Bakers & Roasters is je place
to be voor een goede powerbreakfast. Denk aan pancakes, eiergerechten en muesli. Je kunt
binnen zitten of op het terras aan de overkant van de straat.
kadijksplein 16, www.bakersandroasters.com, +0031(0)20-7722627, dagelijks 8.30-14.00,
ontbijt € 14, Bus 22, 48, Kattenburgerplein
6 VERZETSMUSEUM JUNIOR - BEZIENSWAARDIGHEDEN

2 HANNEKES BOOM - ETEN & DRINKEN

In het Vezetsmuseum Junior ga je met de tijdmachine naar Nederland tijdens de oorlog en

staan onder andere een lekker broodje hotdog en patatas bravas.

beleef je wat Eva, Jan, Nelly en Henk hebben meegemaakt. Eva is Joods, Jan heeft ouders in
het verzet, Nelly zit in de jeugdclub van de Nederlandse nazipartij en Henk komt uit een
alledaags gezin. Zo maak je op een realistische manier kennis met de aangrijpendste periode

dijksgracht 4, www.hannekesboom.nl, +31(0)20-4199820, ma-do & zo 11.00-1.00, vr-za
10.00-3.00, € 18,50, metro 51, 52, 53, 54 centraal station, tram 2, 4, 12, 13, 14, 17, 26
centraal station

uit de recente Nederlandse geschiedenis.
plantage kerklaan 61, www.verzetsmuseum.org, +0031(0)20-6202535, ma, za, zo
11.00-17.00, di-vr 10.00-17.00, entree € 10, kinderen t/m 6 jaar gratis, 7 t/, bus 22, 48

Heel ‘hip Amsterdam’ weet dit café-restaurant te vinden. Hannekes Boom heeft een eigen
haven en een picknickweide op het water. Op de overwegend duurzame en biologische kaart

kattenburgerplein, tram 9, 14 plantage kerklaan
3 NEMO SCIENCE MUSEUM - LEUK OM TE DOEN
7 ARTIS - LEUK OM TE DOEN

NEMO Science Museum is het grootste wetenschapscentrum van Nederland. Op vijf
verdiepingen staan wetenschappelijke en technologische doe- en denkdingen. Niet alleen leuk
voor ‘wizzkids’ en ‘bètanerds’; ook volwassenen met weinig verstand van natuurkunde en
techniek kunnen hier een middag lol hebben en iets bijleren. Het dakterras, vrij toegankelijk, is
sowieso een te gekke plek voor een drankje.
oosterdok 2, www.nemosciencemuseum.nl, +31(0)20-5313233, di-zo 10.00-17.30,
zomerperiode dagelijks 10.00-17.30, dakterras zomerperiode ma-wo & zo 10.00-17.30, do-za
10.00-21.00, entree € 17,50, entree dak zonder museumbezoek € 3,50 incl. consumptie,
metro 51, 52, 53, 54 centraal station, tram 2, 4, 12, 13, 14, 17, 26 centraal station, 26
muziekgebouw bimhuis

Ook zonder kinderen is ARTIS gegarandeerd top. De dierentuin opende al in 1838 zijn deuren,
om de natuur dichter bij de burgers te brengen, maar is nog altijd populair. Hier zie je dieren
uit alle hoeken van de wereld. Grenzend aan ARTIS zit sinds kort café-restaurant De Plantage.
Vanuit de prachtige 19e-eeuwse serre heb je uitzicht op het vrij toegankelijke Artisplein.
plantage kerklaan 38-40, www.artis.nl, +31(0)20-5233670, dierentuin mrt-okt dagelijks
9.00-18.00, nov-feb dagelijks van 9.00-17.00, restaurant ma-vr 9.00-1.00, za-zo 10.00-1.00,
entree € 24, tram 14 artis
8 MICROPIA - LEUK OM TE DOEN

Op je huid, in je mond en in je darmen huizen miljarden microben. Micropia is het enige
4 SCHEEPVAARTMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

In het Scheepvaartmuseum beleef je vijfhonderd jaar maritieme geschiedenis en zie je hoe
belangrijk de zee voor de Nederlandse cultuur is geweest (en nog altijd is). Op een
interactieve manier reis je door de Gouden Eeuw en luister je naar het verhaal van de walvis.
Ook kun je de replica van het beroemde VOC-schip 'de Amsterdam' bezoeken, die naast het
museum in het IJ ligt. Leuk voor jong en oud!
kattenburgerplein 1, www.hetscheepvaartmuseum.nl, +0031(0)20-5232222, dagelijks
9.00-17.00, entree € 15, kinderen 5 t/m 17 jaar € 7,50, m, bus 22 en 48 halte
kattenburgerplein

museum ter wereld waar de onzichtbare wereld van deze micro-organismen zichtbaar wordt
gemaakt. Een wonderlijke wereld! Onlangs is Micropia bekroond als meest vernieuwende en
baanbrekende museum van Europa. Er zijn hier een hoop interactieve dingen te doen, dus
maak je op voor een bijzondere ervaring. Op het Artisplein, dus je kunt je bezoek eventueel
combineren.
plantage kerklaan 38-40, www.micropia.nl, zo-wo 9.00-18.00, do-za 9.00-20.00, entree € 14,
kinderen 3 t/m 9 jaar 12,00, bus 22, 48 kattenburgerplein, tram 9, 14 plantage kerklaan
9 DE PLANTAGE - ETEN & DRINKEN

Hoge plafonds, statige zuilen en prachtige ramen: als je ergens mooi zit, dan is het wel bij De
Plantage. Hier doet het een beetje denken zo'n Parijs café, zo een in een park bij een chique

5 BAKERS & ROASTERS - ETEN & DRINKEN
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buurt. En dan is het terras aan het Artisplein ook al zo mooi, met uitzicht op Artis en weg van
het verkeer. Op het menu vind je moderne bistrogerechten.
plantage kerklaan 36, caferestaurantdeplantage.nl, +0031(0)20-7606800, ma-vr 9.00-1.00, zazo 10.00-1.00, lunch € 9, diner € 22, tram 9, 14 plantage kerklaan
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MIRTE VREEMANN

Ik ben in Amsterdam, waar moet ik eten? De favoriete vraag
van Mirte om ‘heb je even…’ op te antwoorden. In haar vrije
tijd stapt ze het liefst op de fiets en sjeest ze van
Nieuwendam naar Zeeburg, slentert ze door de Pijp, tuurt ze
uit het tramraam in de Baarsjes en gaat ze op zoek naar het
lekkerste broodje, de beste Amsterdamse wijnen of dat ene
terras met de langste zon en meest krokante bitterballen.
Zelfs als ras-Amsterdammer weet Mirte Mokums paradijs
steeds weer opnieuw te ontdekken en bevestigt het weer
dat ze deze stad niet snel zal verlaten.
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