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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN
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>> LEUK OM TE DOEN

Buiksloterwegveer
Velox
Tolhuistuin / Paradiso Noord
A'DAM Lookout
Eye
The Coffee Virus A Lab
Café Modern
Pekmarkt
Fashion & Tea
Boekhandel Over het water
Brasserie SMAAQT
de Soepboer
Recycle Kid
Café de Ceuvel
Rolling Rock Kitchen
Neef Louis / Waargenoegen
Van Dijk & Ko
Noorderlicht
IJ-Hallen
Pllek
Woodies at Berlin
BBROOD
IJ-Kantine
Veronica Schip
Loetje aan 't IJ
het Kraanspoor
Houthavenveer
Russische onderzeeër
A place beyond belief
Het Stenen Hoofd
Meneer Nieges
IJDock

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.10 km)

amsterdam-noord op de fiets

Vertrek op de De Ruijterkade met de pont 1 naar de overkant. Huur daar eventueel een fiets

OVER DE ROUTE

je zie je het EYE. Dompel je onder in filmgeschiedenis 5 en ga naar rechts voor een koffie- of

Deze fietsroute neemt je mee door Amsterdam-Noord, een van de hipste en meest
opkomende wijken die tegenwoordig wordt gezien als het Brooklyn van Amsterdam. Langs de
oevers en verder in Noord zie je prachtige tegenstellingen van moderne architectuur met oude
industriële gebouwen ernaast, én prachtige uitzichten over de haven en de andere kant van de
stad. Daarnaast is Noord een walhalla voor wie van vintagemeubels en -kleding houdt.

als je die niet hebt 2 . Drink iets 3 of ga naar boven voor een spectaculair uitzicht 4 . Voor

lunchbreak 6 , ga links langs het gebouw en volg de Badhuiskade en ga dan rechts de brug
over. Neem de Buiksloterweg naar links. Voor je de Van der Pekstraat op fietst zie je aan je
rechterhand Café Modern voor een meer uitgebreide lunch 7 . ’s Avonds hier terugkomen
voor een diner is ook een goed idee. Op een marktdag struin je langs de kraampjes 8 op de
Van der Pekstraat. Is het geen marktdag, dan zijn er ook leuke winkeltjes 10] 13 en tentjes

DE WIJKEN

Boven het IJ hoor je er niet bij, was lang de mening van veel Amsterdammers. De tijden zijn
veranderd. Tegenwoordig varen de pontjes ladingen hippe figuren naar het noorden. Hier

voor een drankje of lunch 9 11 12 . Fiets de Van der Pekstraat helemaal uit, neem op de
rotonde de tweede afslag rechts en ga langs het Mosplein tot je de Papaverhoek ziet. Daar ga

moet je zijn voor de grootste rommelmarkt van Europa, het futuristische filmmuseum EYE en

je links en hou je links aan waar de weg overgaat in de Papaverweg. Op de korte Papaverweg

industriële cafés, restaurants en vintagewinkels. Noord is het Brooklyn van Amsterdam en

ligt Café de Ceuvel 14 . De Papaverweg fiets je verder af, waarna je de vierde afslag links

komt in steeds meer lijstjes voor als een van de hipste wijken ter wereld.
In Noord is nog ruimte, voor creativiteit maar ook voor ontspanning. Sinds kort is er de
boulevard langs het IJ, die je de mogelijkheid geeft letterlijk van buitenaf naar de stad te
kijken en je hoofd leeg te maken. Ook de horeca is hier ruim opgezet. Geen terrasjes binnen

neemt naar de Ridderspoorweg voor 15 . Fiets een stukje terug tot je weer op de Papaverweg
komt voor de ultieme vintage meubelshops 16 17 . Fiets door en ga de brug over. Je komt op
de NDSM-werf met aan je linkerhand fijne terrassen langs het water 18 20 en rechts de

de lijnen, maar complete tuinen en stranden waar je geen last hebt van voorbijrazende trams

IJhallen 19 . Neem de eerste links en dan de tweede weer links voor nog een bijzondere shop

en hordes toeristen.

21 . Fiets langs de waterkant naar het NDSM-plein en ga links voor 22 en 23 . Links zie je het

Waar Noord eerst bekend stond als een no-go area, trekken nu meer en meer jonge gezinnen
het IJ over. Je bent buiten, maar toch zo in de stad. En tegenwoordig is er altijd wat te doen.
Overal komen creatieve bedrijfjes en ondernemers die inzien dat Noord charme heeft met een
rauw randje. Prachtig, die oude scheepswerven met hun industriële uitstraling!

Veronicaschip 24 .Vervolg je weg rechtdoor, passeer de brug en fiets door. Aan je linkerhand
zit de beste biefstukzaak 25 . Fiets langs het Kraanspoor 26 en ga dan rechtsaf de NDSMstraat in. Neem de eerste links, dan weer de eerste rechts en fiets die straat uit tot je niet
meer verder kunt. Daar ga je links en fiets je recht tegen de pont aan. Daar neem je de

WEINIG TIJD

Velox + A'DAM Lookout + Pekmarkt + Café de Ceuvel + NDSM-werf

Houthavenveer 27 en passeer je 28 en 29 . Eenmaal aan de overkant kun je links nog een
rondje lopen 30 of een goedgevulde pindasoep eten 31 . Fiets daarna de Westerdoksdijk af
richting Centraal Station. Je eindigt de route bij het IJdock, een architectonisch hoogstandje
aan het IJ 32 .

1 BUIKSLOTERWEGVEER - LEUK OM TE DOEN

Aan de achterkant van Centraal Station gaat de Buiksloterwegveer. Deze pont is de
makkelijkste manier om in Amsterdam Noord te komen; hij vaart dag en nacht binnen een
paar minuten naar de overkant. Je mag hier ook op met een fiets of scooter, en de overtocht
is gratis.
de ruyterkade, maps.gvb.nl/nl/lijnen/901, gratis,
2 VELOX - LEUK OM TE DOEN

Prachtige vintage vouwfietsen: bij Velox vonden ze het zonde dat ze in oude schuurtjes en
kelders stonden te verroesten. Inmiddels heeft Velox een mooie verzameling van deze leuke
fietsen, die het straatbeeld van Amsterdam vrolijker zullen maken. Je kunt de fietsen
bijvoorbeeld huren om je route in Noord te fietsen. Mocht je iets bijzonders willen doen zoals
koeien melken bij de boer, dan kan dat ook. Ze bieden verschillende tours aan in Amsterdam
Noord en daarbuiten.
buiksloterweg 5A, www.veloxbikes.nl, +0031(0)6-28900682, dagelijks 9.00-18.00, fietshuur
€15 voor 24 uur, veerpont buiksloterweg
3 TOLHUISTUIN / PARADISO NOORD - LEUK OM TE DOEN

Dit was 70 jaar lang de kantine waar Shell-werknemers hun boterhammen aten. Nu zijn het
oude bedrijfsrestaurant en de bijbehorende tuin, die 150 jaar geleden werd aangelegd als
stadspark, ware culturele hotspots. Paradiso gebruikt het pand van de Tolhuistuin onder de
naam Paradiso Noord voor concerten en optredens en ’s zomers is er elk weekend muziek
en theater.
ijpromenade 2, www.tolhuistuin.nl, +31(0)20-7604820, restaurant dagelijks 12.00-23.00, zie
website voor programmering, hoofdgerecht € 10,25, pont 901, 907 buiksloterweg
4 A'DAM LOOKOUT - LEUK OM TE DOEN

Vanaf A'DAM Lookout zie je de stad zoals je hem niet eerder zag. De lift brengt je in 22
seconden omhoog naar het viewpoint, op 85 meter hoogte. Op het observatiedek kun je
helemaal rondom lopen waardoor je 360 graden uitzicht hebt. Zo zie je de hele stad, de haven
van Amsterdam en kijk je zover het oog reikt. En sinds kort is er voor de echte thrillseekers
een schommel die over de rand gaat. Wie durft?
overhoeksplein 5, www.adamlookout.com, +0031(0)20-2170599, dagelijks 10.00-22.00,
€12,50, buiksloterwegveer
5 EYE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij Eye filmmuseum kun je films bekijken en tentoonstellingen bezoeken. Eye heeft de
grootste filmbibliotheek van Nederland met maar liefst 46.000 films, 50.000 foto’s en 41.500
affiches. Het futuristische gebouw werd in 2012 opgeleverd.
ijpromenade 1, www.eyefilm.nl, +31(0)20-5891400, ticketkassa ma-do & zo 9.30-22.00, vr-za

3

4

9.30-23.00, bar ma-do & zo 11.00-1.00, vr-za 11.00-2.00, entree gratis, prijs bioscoopkaartje, €
11, tentoonstelling € 11, pont 901, 907 buiksloterweg
6 THE COFFEE VIRUS A LAB - ETEN & DRINKEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Bij The Coffee Virus A Lab is het uiteraard koffie wat de klok slaat. De bonen worden vers

colofon

geroosterd bij lokale koffiebranderijen en wisselen regelmatig. De kwaliteit is altijd even goed:
een bak koffie precies zoals jij 't lekker vindt. De taarten en lunchgerechten zijn trouwens al
net zo de moeite waard. De zaak is bovendien gevestigd in A.Lab, een creatieve omgeving
waar veel freelancers werken.
overhoeksplein 2, thecoffeevirus.nl, +31(0)20-2442341, ma-vr 9.00-16.30, broodje € 4,95,

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

filterkoffie € 4,50, pont 901, 907 buiksloterweg
7 CAFé MODERN - ETEN & DRINKEN

NAME

Dit is een plek voor de fijnproevers onder ons. Bij Café Modern valt er namelijk niks te kiezen.

Mirte Vreemann

De kok maakt vijf gangen voor je klaar die je zintuigen zullen prikkelen; iedere dag iets anders,
altijd zeer smaakvol en origineel. Als je geen vlees of vis eet of iets écht niet lust, is dat geen

Hans Zeegers

Photography

probleem. In deze prachtig ingerichte ruimte was vroeger een bank gevestigd. Ga vooral even
naar het toilet, want daar kun je de oude bankkluis nog even in.
meidoornweg 2, modernamsterdam.nl, +31(0)20-4940684, ma-do 12.00-0.00, vr-za

LAATSTE UPDATE
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12.00-1.00, vijfgangenmenu € 40, pont 901, 907 buiksloterweg

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

8 PEKMARKT - LEUK OM TE DOEN

De Pekmarkt is iedere woensdag, vrijdag en zaterdag op de Van der Pekstraat te vinden. Het
is een markt voor je dagelijkse boodschappen, van groenten en fruit tot kaas en bloemen.
Vrijdag staan er ook kramen met biologische producten en zaterdag is er de bonte markt. Dan
kun je op zoek naar leuke vintage spullen, bijzondere cadeautjes en duurzame producten. Er
heerst een gezellige sfeer op deze buurtmarkt in Noord, die al sinds 1927 bestaat.

LOCAL

van der pekstraat, www.pekmarkt.nl, +0031(0)20-7371412, wo, vr, za , buiksloterwegveer

NAME

MIRTE VREEMANN

9 FASHION & TEA - ETEN & DRINKEN

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.

Bij Fashion & Tea kun je, zoals de naam al verraadt, winkelen én een lekkere kop thee drinken.
Maar er is meer; je hebt hier tosti's en heerlijke zoetigheden. De zonnige tuin, waar het
heerlijk zitten is, maakt van Fashion & Tea een hele kindvriendelijke plek. Weg van het verkeer
kunnen de kids hier rustig spelen – en jij lekker nog wat shoppen!
van der pekstraat 40hs, www.fashionandtea.nl, +0031(0)20-7530450, wo-za 10.00-17.00,
proeverij van zoetigheden €6,50, buiksloterwegveer
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