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& NOORD

OVER DE ROUTE

Deze wandeling voert je door wat ooit een werklustig havengebied was. Nu loop je op de
Oostelijke eilanden langs architectonische hoogstandjes en interessante bruggen. Eenmaal
overgestoken naar Noord ontdek je wat tegenwoordig het hipste gebied van Amsterdam is.
Industrieel met een rauw randje en veel initiatieven op het gebied van kunst en horeca. De
wandeling leent zich ook goed om per fiets te doen, dan kun je nog een groter stuk Noord
meepakken.

DE WIJKEN

Vertrek op de Oosterdokskade 1 . Ga voorbij de bibliotheek 2

bij de splitsing naar links

naar Hannekes Boom 3 , de route vervolgt naar rechts naar NEMO 4 . Loop om het pand
heen en dan naar rechts 5 . Volg het water naar links en loop tot het Scheepvaartmuseum
6 . Ga daar rechtdoor de Kattenburgergracht op. Volg deze tot de korenmolen 7

en de

brouwerij 8 . Keer terug naar de brug, steek het water over en ga rechtdoor de Czaar
Peterstraat in 9

10 11 12 . Ga aan het einde van de straat, voor het spoor, naar links het

voormalige werkspoorterrein op 13 . Loop rechtdoor, dan linksaf en vervolgens om het pand
heen rechtsaf. Ga vanuit Roest 14 richting het spoor. Ga hier rechts onder het spoor door
naar de Piet Heinkade. Steek over en ga na de tramhalte naar links, de trambaan over. Je bent

Boven het IJ hoor je er niet bij, was lang de mening van veel Amsterdammers. Tijden zijn
veranderd. Tegenwoordig varen de pontjes ladingen hippe figuren naar het noorden. Daar
moet je zijn voor de grootste rommelmarkt van Europa, het futuristische filmmuseum EYE en

nu in het Rietlandpark 15 . Loop via het Lloydplein 16 naar de Veemkade. Ga rechts en loop

industriële cafés, restaurants en vintage-winkels. Noord is het Brooklyn van Amsterdam en
komt in steeds meer lijstjes voor als een van de hipste wijken ter wereld.

wandel via de Bogortuin naar de negen bruggen 18 . Loop terug door de tuin en vervolg je

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 hier is ruim opgezet. Geen terrasjes binnen de

weer links naar de KNSM-laan 21 . Wandel naar het Azartplein en neem hier de gratis pont

lijnen, maar complete tuinen en stranden waar je geen last hebt van voorbijrazende trams en
hordes toeristen.
Waar Noord eerst echt een no-go was, trekken 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.
Ook het Java-eiland en KNSM-eiland, die worden geroemd om de nieuwe architectonische
hoogstandjes, zijn populair geworden. Ze doen denken aan het moderne Rotterdam en
hebben een geschiedenis van handel en scheepvaart. Hier kun je lekker uitwaaien op de
kades en in alle rust architectuur spotten. Steeds meer hoogopgeleide Amsterdammers met
kinderen gaan hier wonen.

WEINIG TIJD

Scheepvaartmuseum + Amsterdam Roest + Java-eiland + Filmmuseum EYE + NDSMwerf

langs het water. Vervolgens sla je linksaf, over de brug, naar het Java-eiland 17 . Ga links en

wandeling langs de Levantkade op het KNSM-eiland 19 20 . Ga links op het Levantplein en

naar Noord. Eenmaal daar sta je bij Hotel de Goudfazant 22 , dat je bereikt via het smalle
paadje links. Loop links de Aambeeldstraat in en ga op het kruispunt naar links, het Gedempte
Hamerkanaal op. Op het bedrijventerrein vind je een visrestaurant 23 . Loop terug naar het
Gedempte Hamerkanaal tot aan het water en ga naar rechts. Neem de eerste links, langs de
supermarkt en ga dan naar links. Via de Motorwal loop je naar het water, waar je naar rechts
gaat en je weg vervolgt 24 tot aan de plek waar de pont aanmeert. Hier ga je rechtsaf de
Meeuwenlaan op en ga je de eerste links, weer de eerste links en dan met de weg mee naar
rechts. Steek de sluizen over en loop langs het water. Je loopt nu naar de Tolhuistuin 25 . Ga
rechts voor het gebouw langs, richting EYE 26 . Loop langs het water en flaneer in het
Oeverpark 27 . Ga de Bundlaan in en buig met de Grasweg mee naar rechts. Sla bij de
Asterweg linksaf en volg tot de Chrysantenstraat rechts 28 . Loop aan het einde van de weg
naar links de Distelweg op tot je aan de rechterkant over het water kunt. Na de brug neem je
de eerste links 29 30 . Loop verder en eindig op de NDSM-werf 31 32 33 34 35 .

1 SKYLOUNGE AMSTERDAM - ETEN & DRINKEN

Een stukje Manhattan aan de Amsterdamse kade. SkyLounge Amsterdam biedt een
panoramisch uitzicht over de stad, het IJ en Noord. In de loungebar en op het dakterras kun je
terecht voor koffie en verfijnde cocktails.
oosterdoksstraat 4, www.skyloungeamsterdam.com, zo-do 11.00-1.00, vr-za 11.00-3.00,
cocktail € 13, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station
2 CENTRALE BIBLIOTHEEK - LEUK OM TE DOEN

Op de bijzondere datum 07-07-07 opende de Centrale Bibliotheek van Amsterdam als de
grootste bibliotheek van Nederland. Bezoekers van buiten de stad worden natuurlijk geen lid,
maar het is toch leuk om even naar binnen te gaan. De inrichting is modern en fraai, maar het
mooist is het uitzicht vanaf het restaurant op de zevende verdieping. Een prachtig panorama.
In de kelder staat Het Muizenhuis, een prachtig bouwwerk van afvalmaterialen met
honderden kamers, bewoond door de muizen uit het gelijknamige kinderboek.
oosterdoksekade 143, www.oba.nl, dagelijks 10.00-22.00, entree gratis, tram 1, 2, 3, 5, 9, 13,
16, 17, 24, 26 centraal station
3 HANNEKES BOOM - ETEN & DRINKEN

Heel ‘hip Amsterdam’ weet zijn weg te vinden naar dit café-restaurant. Hannekes Boom heeft
een eigen haven en een picknickweide op het water. Er staat biologisch eten op de kaart en in
het weekend is het dansen geblazen.
dijksgracht 4, www.hannekesboom.nl, zo-do 10.00-1.00, vr-za 10.00-3.00, € 16,50, tram, 1, 2,
3, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station
4 NEMO - LEUK OM TE DOEN

NEMO is het 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 vrij toegankelijke dakterras is sowieso een te
gekke plek voor een drankje.
oosterdok 2, www.e-nemo.nl, di-zo 10.00-17.30, dakterras in de zomer tot 19.00 uur geopend,
tijdens schoolvakanties dagelijks 10, entree € 15, tram 1, 2, 3, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal
station
5 MUSEUMHAVEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Museumhaven geeft een mooi idee van hoe dit deel van Amsterdam eruitzag in de 17e
eeuw; toen lagen hier boten van de marine en had de VOC hier haar scheepswerven. Tot ver
in de 20e eeuw was dit een belangrijke haven voor de binnenvaart. Nu vinden 50 tot 150 jaar
oude schepen hier hun laatste rustplaats. Neem een kijkje bij de collectie van tjalken, klippers,
luxemotorboten en sleepboten. Op de kade staan authentieke werfmachines die nog altijd in
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gebruik zijn, waaronder de spantenbuiger.
oosterdok, tussen nemo en scheepvaartmuseum, www.museumhavenamsterdam.nl,
doorlopend open, entree gratis, tram ~1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station
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6 HET SCHEEPVAARTMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

Een passender locatie dan deze hadden ze niet kunnen verzinnen voor het
Scheepvaartmuseum: het gebouw werd vanaf 1656 gebruikt als pakhuis voor de oorlogsvloot
van Amsterdam. Nu bekijk je er de verzameling schilderijen, scheepsmodellen, wapens en
oude wereldkaarten. Buiten klim je aan boord van een replica van VOC-schip Amsterdam,
oorspronkelijk uit 1749.

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.

kattenburgerplein 1, www.hetscheepvaartmuseum.nl, dagelijks 9.00-17.00, entree € 15 , tram
26 kattenburgerstraat
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7 DE GOOYER - BEZIENSWAARDIGHEDEN

FEMKE DAM

Tussen de 17e en 19e eeuw stonden de bolwerken van de Buitensingelgracht vol met
molens. Rond 1900 zijn de laatste gesloopt, maar Korenmolen De Gooyer wist te overleven.
De molen werd gebouwd in 1725 en vervulde voor het laatst een belangrijke taak in de
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Tweede Wereldoorlog, toen hij koren maalde voor particuliere Amsterdammers. Je kunt de
molen jammer genoeg niet bezoeken, maar het blijft een leuk gezicht, zo midden in de stad.
funenkade 5, tram 10 hoogte kadijk
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8 BROUWERIJ 'T IJ - ETEN & DRINKEN

Brouwerij ’t IJ, naast Korenmolen De Gooyer, brouwt het lekkerste bier van Amsterdam.
Bierliefhebbers komen voor een ‘natte’, ‘zatte’ of seizoensbier als ‘paasIJ’ of ‘IJndejaarsbier’.
Ieder weekend zijn er rondleidingen!
funenkade 7, www.brouwerijhetij.nl, dagelijks 14.00-20.00, vr-zo rondleiding engels 15.30,
nederlands 16.00, biertje € 3, rondleiding € 4,50 inclusief bie, tram 10 hoogte kadijk

LOCAL

9 DOCTOR FEELGOOD MASSAGE COMPANY - LEUK OM TE DOEN

Dezelfde handen die jou bij Doctor Feelgood Massage Company masseren, hebben ook de
spieren van Bruce Springsteen en Madonna gekneed. Eigenaresse Esther en de andere
masseurs bepalen welke behandeling het best bij jou past. Zo is er de Feelgood ’n Relaxmassage, de RSI Combat en een massage tegen migraine. Als je geen tijd hebt voor een
massage maar jezelf wel wilt verwennen zijn er fijne oliën, bodylotions en andere cadeautjes.
czaar peterstraat 108, www.doctorfeelgood.nl, ma-vr 10.00-22.00, za-zo 10.00-18.00 (vooraf
afspraak maken), massage vanaf € 45, tram 10 eerste leeghwaterstraat
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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.
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