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Je komt een smeltkroes aan culturen tegen tijdens deze wandeling, die ook rijk is aan
geschiedenis. Van typisch Amsterdamse markten naar Joodse tradities. Je vindt er veel hippe
(buitenlandse) restaurants voor een lunch of diner. Maak zeker ook een stop in het
interessante Tropenmuseum, dat vaak - onterecht - wordt overgeslagen. Artis is ook
onderdeel van deze route en maakt samen met het Tropenmuseum dat deze wandeling ook
heel geschikt is om met kinderen te doen.

DE WIJKEN

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 hippe restaurants.
Het wordt toegejuicht door de omwonenden, die tegelijkertijd alles doen om ervoor te zorgen
dat juist de melting pot bewaard blijft. Ze hebben natuurlijk groot gelijk: hoe leuk is het dat je
goedkoop paprika's kunt inslaan om vervolgens bij de buurman een perfecte koffie te drinken?
Daarnaast is er de Dapperbuurt, met een echt oud-Amsterdams karakter. Deze wijk is bekend
van de Dappermarkt. En de Linnaeusstraat, met op elke hoek een leuk café. Het
beroemdste is waarschijnlijk de Biertuin, Amsterdams enige echte biergarten. De
Dapperbuurt grenst aan de groene Plantagebuurt, waar je naast Artis ook de voormalige
Joodse wijk aantreft. 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.
Te midden van dat alles 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.
Oost wordt gecombineerd met de Pijp, een smeltkroes van yuppen en marktlui. Ooit was de
Pijp een ware volksbuurt, maar ook hier is het tegenwoordig enorm verhipt. Op de Albert
Cuypmarkt is altijd wel iets te beleven, met veel winkels, kramen en cafés. Ergens te midden
van de markt staat het standbeeld van André Hazes, geboren en getogen in de Pijp. Het

Sarphatipark grenst ligt achter de markt en is een van de kleinere parken van de stad, maar
misschien wel een van de mooiste.

WEINIG TIJD

De Biertuin + Tropenmuseum + Sarphatipark + Hortus Botanicus + Albert Cuypmarkt

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.60 km)

rondje of volg het pad en ga er bij de uitgang weer uit. Volg de straat Sarphatipark een stukje
naar links 34 . Ga dan rechts de Ceintuurbaan op 35 36 . Neem links de Ferdinand Bolstraat

Begin bij Drover s Dog 1 . Ga vanaf hier het plein over en dan linksaf, door de Sumatrastraat,
rechts de Javastraat in 2

3 . Op het Javaplein vind je een knus café-restaurant 4

daarachter kun je lekker eten 5

en loop naar het Cornelis Troostplein. Kom bij met een vers gebrouwen biertje 37 .

en ook

of vintage-shoppen 6 . Steek over en ga de Borneostraat

in, naar de hotspot van Oost 7 . Vanuit hier steek je schuin over en neem je de eerste links.
Ga dan rechts de Javastraat in, met veel exotische winkels en hippe zaakjes 8

9 . Loop

onder het spoor door naar de Dappermarkt 10 . Vervolg je weg 11 12 . Op de Linnaeusstraat
sla je rechtsaf 13 . Loop verder en steek voor de rotonde over naar het Tropenmuseum 14 .
Kies hier of je de lange of korte wandeling wilt doen.

Lang: ga de Mauritskade op, over de eerste brug en volg de Plantage Middenlaan 15 16 .
Loop tot aan het Meester Visserplein, houd hier links aan en ga na de Synagoge 17 links het
Jonas Daniël Meijerplein op 18 . Ga over de brug naar links, het Hortusplantsoen in. Houd
rechts op de splitsing en slinger over de Plantage Muidergracht door de Plantagebuurt, tot je
weer bij de Plantage Middenlaan komt. Ga rechtsaf naar het Tropenmuseum om de route te
vervolgen.

Kort: volg de Linneausstraat naar de ingang van het Oosterpark 19 . Loop door het park en
verlaat het bij het slavernijmonument. Loop naar de kruising met de Eerste Oosterparkstraat.
Hier vind je op de hoek Bar Bukowski 20 . Loop via de Beukenweg naar het Beukenplein 21 .
Ga vanaf hier terug, links de Tweede Oosterparkstraat in. Ga de eerste rechts en aan het
einde links de Eerste Oosterparkstraat in. Loop tot de Wibautstraat, steek over en ga naar
rechts. Ga de tweede links 22 . Loop de straat uit, over de Nieuwe Amstelbrug en via de
Ceintuurbaan 23 de Pijp in. Ga rechts tot de Tweede Jan Steenstraat. Ga hier naar links en bij
de Eerste Sweelinckstraat weer links 24 25 . Sla bij de Govert Flinckstraat rechtsaf en neem
de eerste links. Loop tot de conceptstore 26 of ga eerder al de Albert Cuypstraat in 27 28
29 30 31 32 . Loop de straat uit tot de Ruysdaelkade. Blijf aan deze kant van het water, ga

links en weer links. Loop tot het Sarphatipark 33 , neem de eerste ingang rechts. Loop een

Deze route is van

3

4

1 DROVER'S DOG - ETEN & DRINKEN

Begin de dag met een retourtje Australië: alles bij Drover’s Dog ademt een gemoedelijke
Ossie-sfeer. Ontbijten kunnen Australiërs als de beste, zo blijkt uit de menukaart: kies voor
zoet, hartig, pittig of krokant. Neem bijvoorbeeld het Drover’s Breakfast: gebakken eieren,
worstjes, tomaten, spinazie en champignons. Don’t knock it till you’ve tried it! Er staat ook
kangoeroe op het menu!
eerste atjehstraat 62, www.drovers-dog.com, di-zo 9.00-22.00, brunch € 10, hoofdgerecht €
18, tram 7 muiderpoortstation
2 JAVA BOOKSHOP - SHOPPEN

Ooit was het hier een vreemde eend in de bijt, maar inmiddels heeft de Java Bookshop haar
plek volledig veroverd. Bij dit enigszins verborgen pareltje kun je in een huiselijke sfeer
rondneuzen tussen de ruime keuze aan Nederlandstalige en Engelstalige wereldliteratuur,
kookboeken en kinderboeken. De medewerkers zijn enthousiast, geïnteresseerd en geven je
de kans om onder het genot van een kop koffie met iets lekkers je keus te maken.
javastraat 145, www.javabookshop.nl, di-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00, tram 14 javaplein
3 BERLAGEBLOKKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Berlageblokken bewijzen maar weer eens dat architect H.P. Berlage meer heeft
ontworpen dan alleen het beursgebouw. Deze arbeiderswoningen, die werden gebouwd
tussen 1911 en 1915, vormen een rijksmonument en zijn geïnspireerd op Engelse sociale
woningbouw. Het was belangrijk dat er voldoende groen was, dus zijn er niet alleen
plantsoentjes maar ook binnentuinen. Eind jaren zestig zijn de woningen grootschalig
verbouwd.
balistraat, benkoelenstraat, javaplein, javastraat en langkatstraat, niet geopend voor het
publiek, tram 14 javaplein
4 BADHUIS JAVAPLEIN - ETEN & DRINKEN

Het Badhuis Javaplein is een van de laatst gebouwde badhuizen in de stad (1942) en nu een
knus en trendy café-restaurant. Het was een aantal jaren een hindoeïstische tempel en
vervolgens een tweedehandswinkel. Nu is het, zoals vroeger, de ontmoetingsplek van de
buurt. De douchekoppen zijn weg en hebben plaats gemaakt voor een open haard en biertjes.
Alleen de tegelwand achter de bar herinnert nog aan de plek waar de vrouwen zich wasten.
javaplein 21, www.badhuis-javaplein.nl, ma-do 10.00-1.00, vr-zo 10.00-3.00, € 15, tram 14
javaplein
5 WILDE ZWIJNEN - ETEN & DRINKEN

Bij het eigenzinnige Wilde Zwijnen eet je Hollandse keuken van een hoog niveau en in een
sfeervol interieur. Je eet hier seizoensgerechten die zoveel mogelijk met Hollandse
streekproducten gemaakt zijn. Zo kun je in de herfst bijvoorbeeld in Limburgs
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grottenbierbeslag gefrituurde mergelgrotchampignons op de kaart vinden, of een hertenstoof.
Ook vegetariërs kunnen hier genieten. Reserveer je een plekje, dan schrijven ze je naam met
krijt op de tafel.
javaplein 23, www.wildezwijnen.com, ma-do 18.00-22.15, vr-zo 12.00-16.00 & 18.00-22.15,
driegangenmenu € 30,50, tram 14 javaplein
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6 JANSEN VINTAGE - SHOPPEN

In dit achter het badhuis verstopte winkeltje stap je binnen in woonkamers uit de jaren vijftig
en zestig. En het leuke is: alles bij Jansen Vintage is te koop. Alle items zijn met zorg

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.

geselecteerd, van de lampen, het glaswerk en het servies tot de bijzondere nachtkastjes,
stoere krukken en meubels van bekende en onbekende merken.
javaplein 31, www.jansenvintage.nl, wo-za 11.00-18.00, zo 12.00-16.00, tram 14 javaplein

NAME

7 STUDIO/K - LEUK OM TE DOEN

FEMKE DAM

Studio/K is een plek voor film, theater, muziek, eten en drinken. Allemaal samengebracht in
een oude ambachtsschool. Leuk voor een avondje uit is het filmarrangement, dat bestaat uit
een hoofdgerecht en een filmkaartje.

Photography

Hans Zeegers
LAATSTE UPDATE

timorplein 62, www.studio-k.nu, zo-do 11.00-1.00, vr-za 11.00-3.00 programma op de website,
filmarrangement € 21, tram 14 javaplein
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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 HARTJE OOST - SHOPPEN

Een van de nieuwste aanwinsten van de Javastraat: een koffieboetiek. Dat betekent goede
koffie, mooie kleding, verse broodjes en taart en ook handgemaakte sieraden. De
eigenaressen van Hartje Oost willen alleen producten met een verhaal verkopen, dus
biologisch, duurzaam, eerlijk, lokaal en origineel. Ze combineren ingrediënten van zaken in en
om de Javastraat – pekingeend van de toko met zuurdesembrood van de bakker van Oost
bijvoorbeeld.
javastraat 23, www.hartjeoost.nl, ma-vr 9.00-18.30, za 9.00-18.00, zo 10.00-18.00, tram 14

LOCAL
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FEMKE DAM

9 DIV. HERENKABINET - SHOPPEN

Bij deze winkel kan iedere stoere vent met een gerust hart naar binnen lopen: Div.

Kent de stad beter dan vrienden die er al veel langer wonen
en doet niets liever dan iedereen vertellen hoe leuk het hier
is. Houdt van nieuwe adresjes en vooral koffietentjes, lekker
eten, picknicken in het (Wester)park en de zondagochtend
als Amsterdam bijna dorps aandoet. Favoriet: met het pontje
naar Noord, dat is bijna vakantie.

Herenkabinet is overzichtelijk en clean en de kleding komt alleen van de allermooiste en
hipste merken. De eigenaar kan over elk item iets vertellen, van de Japanse spijkerbroeken tot
de Zwitserse zakmessen en van de Zweedse rugzakken tot de Belgische zonnebrillen. Hier
vind je onder meer Pointer, Obey en Carhartt.
javastraat 8, www.divamsterdam.com, ma-vr 10.00-18.30, za 10.00-18.00, zo 12.00-18.00,
tram 14 javaplein
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