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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Mura-La Bag
Báhn Mì Bakery
Ebisu Yokocho
Koti
Sarutahiko
M House
Yebisu Biermuseum
Yebisu Garden Place
Tokyo Photographic Museum
Berkana
Longrain
Blue Boar Vintage
Meguro River Park
Nakame Gallery Street
Frames
Marzac 7
Plain People
snobbish babies
Stall
Meguro Sky Garden
Waazwiz
Daikanyama T-site
Ivy Place
BYoshida
Hacienda del Cielo
Mother Lip
Spring Valley Brewery
Garden House Crafts
Meat Bar Lis Bee
Botanical Garden
Megan Bar
Land Seafood bar
Shibuya Stream
Hachiko Square
Foodshaw
Shibuya Crossing
Shibuya Nonbei Yokocho

ROUTE
ebisu, nakameguro,
daikanyama & shibuya
OVER DE ROUTE

Het grootste gedeelte van deze route voert je door de hip-artistieke buurten van Tokyo. De
Megurorivier is in het sakura-seizoen werkelijk spectaculair. Het staat hier dan vol met
kraampjes die roze champagne met frambozen verkopen. En aardbeien op stokjes. Je kunt er
dan voor kiezen om in plaats van rivier te verlaten erlangs te blijven lopen. Verderop langs de
rivier sluit je weer aan op de route. Deze route eindigt in de drukte van Shibuya.

DE WIJKEN

Ebisu is een levendige wijk met veel groen en bewoners. Het gebied rond het station staat
bekend om zijn vele restaurants en staande barren. Voor de Japan Beer Brewery Company
hier neerstreek en er een brouwerij opende was er eigenlijk niks in Ebisu. Met de brouwerij
kwam werkgelegenheid en dus kwamen er mensen. Het bier dat hier gebrouwen werd,
Yebisu, heeft dan ook de buurt z’n naam gegeven – en niet andersom, zoals vaak wordt
aangenomen.
Met Nakameguro wordt de buurt rond het gelijknamige station bedoeld. Hier zijn straatjes
met vele kleine eetgelegenheden en bijzondere winkeltjes. Het is een volkse buurt met een
creatieve vibe. Het gebied rond de Megurorivier wordt ook aangeduid met deze naam. Hier
heb je dezelfde creatieve sfeer, maar het is allemaal iets meer opgepoetst. De winkeltjes zijn
net iets eleganter, de restaurantjes net iets bijzonderder. In de lente, als de kersenbloesems
een roze tunnel vormen over de rivier komt deze buurt nog meer tot leven. Langs de hele
rivier kun je roze champagne drinken en lekkere hapjes krijgen. En als het donker wordt gaan
de lichtjes onder de bloesem aan en ziet het er magisch uit. En na het bloeien wordt het weer
de rustige laidback buurt die het was.
Daikanyama is de plek waar de hippe Tokyoite graag gezien wil worden. Het wordt niet voor
niks het Brooklyn van Tokio genoemd. Hier vind je veel unieke boetiekjes, goede restaurants
en mooie mensen. Tussen de laagbouw vind je veel binnenplaatsen waar je wat kunt drinken.
Er zijn weinig historisch gedenkwaardige plekken, het is echt een ontworpen gebied. Maar het
is zo stijlvol gedaan dat je dit met recht een geslaagd project kan noemen.
En Shibuya is de plek waar je je dan weer realiseert dat je in en miljoenstad bent.
Commercieel, druk, levendig en veel jonge mensen die hier komen om te shoppen en uit te
gaan in de avonduren.

WEINIG TIJD

Nakameguro kanaal + Meguro Sky Garden + Shibuya Crossing + Yebisu Garden Place +
Nonbei Yokocho aka Drunkards Alley

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.60 km)
Neem de West Exit van Ebisu Station. Steek de straat over. Naast de groentenkraam zit een
overdekt straatje met mooie tassen en lekkere broodjes 1

2 . Op de grote straat erachter is

aan de overkant een Yokocho 3 , leuk voor vanavond! Loop verder naar rechts, shop
souvenirs 4 . Steek de kruising over naar links voor koffie 5 . Vervolg je weg langs de grote
straat en let op de straatlantaarns. Steek bij het stoplicht schuin over en neem het kleine
schuine straatje rechts. Vervolg je weg. Hier zitten veel leuke restaurantjes. Bij de
eerstvolgende, iets grotere straat kun je fijn lunchen 6 . Ga aan het eind van de straat rechts
en weer rechts voor het biermuseum, een leuk plein, het fotomuseum, cocktails en een diner
met uitzicht 7

8

9 10 11 . Ga terug en vervolg de hoofdweg, kruis het spoor voor leuke

vintage 12 . Ga bij het water rechtsaf, neem de tweede brug erna en ga rechtsaf voor een
rustmomentje 13 . Ga door een steek de drukke weg over bij de stoplichten. Ga bij de
boekhandel linksaf. Loop deze winkelstraat helemaal door. Ga rechtsaf onder het spoor door
en meteen weer rechts voor creatieve zaken 14 . Loop de hele weg langs het spoor. Ga linksaf
bij de drukke straat en steek over bij de stoplichten. Ga voor de brug links voor een lunch 15 .
Ga over de brug en dan links, langs het kanaal. Stop voor iets lekkers of om te shoppen 16 17
18 19 . Loop onder de snelweg door. Ga aan de overkant rechtsaf. Links zie je supermarkt

Life. Ga er linksvoor langs. Loop door voor de ingang van het park. Deze loopt rond en wordt
wijder als je doorloopt 20 . Terug beneden ga je linksaf. Steek de drukke straat over en ga
rechts en bij de Family Mart links. Op het hoekje is een bijzondere winkel 21 . Ga bij de Tsplitising rechts en de eerste links. Ga langs het park, houd dat links aan. Neem de eerste
links en ga na 100 meter een grote trap op. Houd rechts aan. Ga het park weer uit. Volg bij
Green Café de straat naar rechts. Bij Tsutuyaj Books links; dit is T-site 22 , hier vind je een
terras en lederwaren 23 24 . Loop erdoorheen en ga aan het eind rechtsaf en bij de grote
straat links. De lift voor de Mexicaan 25 is aan je linkerhand. Steek over en houd links aan, sla
linksaf bij Log Road. Maak een pit stop 27 28 . Ga met de loopbrug het spoor over. Daar vind
je adresjes voor de inwendige mens en wat rust 29 31 30 . Volg het kanaal voor seafood of
vega 32 , en het nieuwe stuk kanaal 33 naar een van de drukste delen van Tokio 34 35 36 37 .
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1 MURA-LA BAG - SHOPPEN

6 M HOUSE - ETEN & DRINKEN

In dit overdekte doolhof van kleine straatjes vind je in een hoek het atelier en de winkel Mura-

In het weekend staat er een lange rij voor M House voor een heerlijk relaxte brunch. Als je

La Bag. De tassen van zacht Italiaans leer worden met de hand gemaakt. Je kan ook een tas

een tafeltje hebt weten te bemachtigen zijn de wentelteefjes zeker aan te bevelen. Het

helemaal naar smaak samenstellen. Dan moet je even overleggen of ze de tas voor een
meerprijs naar je willen opsturen.
ebisu store 1-8-14 ebisu, shibuya-ku, mura-la-bag.com, +0081(0)80-23554589, ma-za

geheel is aangekleed in lichte kleuren en voelt bijna maritiem aan. Op de bovenste verdieping
is een heerlijk terras waar je gerust een tijdje kunt doorbrengen.
4-23-13 ebisu, shibuya-ku, mhouse-cafe.com, +0081(0)3-34417551, ma-vr lunch 11.00-15.30
& diner 18.00-23.30, za-zo 10.00-23.30, ¥1000, ebisu station

11.00-19.00, ebisu station

7 YEBISU BIERMUSEUM - LEUK OM TE DOEN

2 BáHN Mì BAKERY - ETEN & DRINKEN

Voor een luchtig Vietnamees broodje moet je bij Báhn Mì Bakery zijn. De eigen bakkerij iets

Het Yebisu Biermuseum is leuk als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de buurt

verderop in de stad brengt meerdere keren per dag vers brood naar authentiek Vietnamees
recept. De eigenaren zijn in Vietnam in de leer geweest om de broodjes en hun beleg op

en bier in het algemeen. Het staat op de plek waar vroeger de brouwerij van Yebisu was. Ze

precies de juiste Vietnamese manier te maken. Jammie!
1-8-14 ebisu, shibuya-ku, ebis-banhmi.com, +0031(0)3-63195390, dagelijks 11.00-20.00,
broodje ¥600, ebisu

hebben een vaste tentoonstelling over bierbrouwen en over de plek die de brouwerij innam in
de buurt. Ze hebben een gratis toer, die ook in het Engels wordt gegeven. Verder kun je naar
het café voor een bierproeverij met iets klein erbij.
inside ebisu garden terrace, 4-20-1 ebisu, shibuya-ku, sapporobeer.jp, +0081(0)3-54237255, dizo 11.00-19.00, gratis, ebisu station

3 EBISU YOKOCHO - ETEN & DRINKEN

De ingang van Ebisu Yokocho herken je aan de alle gekleurde bordjes met de namen van de

8 YEBISU GARDEN PLACE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

restaurantjes die je binnen vindt. In dit voormalige winkelcentrum zijn zo'n twintig

Yebisu Garden Place is een ruim opgezet plein met een heel prettige atmosfeer, veel horeca

restaurantjes met allemaal hun eigen specialiteit. Het ene tentje is nog kleiner dan het andere,
maar overal serveren ze heerlijke Japanse gerechten. Sommige restaurants zijn ook
gedurende de dag open, maar deze plek komt pas echt tot leven als het donker wordt.

en en zelfs een drie-sterrenrestaurant. Het staat op de plek van de vroegere Yebisubrouwerij.
De buurt en het naburige station Ebisu zijn dan ook vernoemd naar de brouwerij en niet

1 chome-7-4 ebisu, shibuya, www.ebisu-yokocho.com, +0081(0)3-62688799, dagelijks
17.00-5.00, verschilt per restaurant, ebisu station

andersom, zoals vaak wordt aangenomen. In de Yebisu Garden Palace Tower kun je heel fijn
dineren op de 38e en 39e verdieping met een panoramisch uitzicht over Tokio. Je kunt ook
gewoon even naar boven voor het uitzicht.
4-20 ebisu, shibuya-ku, gardenplace.jp, +0081(0)3-54237111, mall dagelijks 7.00-0.00, ebisu
station

4 KOTI - SHOPPEN

Koti is een vrolijke winkel waar je op elke plank weer iets leuks, typisch Japans ontdekt. Een
knuffel, gedroogde inktvis, sloffen, thee, tassen, enzovoort. De perfecte plek om originele

9 TOKYO PHOTOGRAPHIC MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het enige fotografiemuseum van Japan vind je op dit bijzondere plein vlakbij het Ebisustation.
Het Tokyo Photographic Museum heeft een aanzienlijke collectie en die tonen ze in

cadeautjes voor huis te scoren. Of een cadeautje voor jezelf te kopen, natuurlijk!
1 chome-8-4 hiroo, shibuya, dagelijks 11.30-21.00, ebisu station

wisselende exposities. Elke verdieping heeft zijn eigen expositie. Kijk zeker bij het interactieve
gedeelte en het medialab in de kelder. Het café op de begane grond is ook een bezoekje

5 SARUTAHIKO - ETEN & DRINKEN

Dicht bij het station zit de populaire koffieshop Sarutahiko. Ze hebben meer vestigingen in
Tokio, maar dit is waar het allemaal begon. Ze hebben veel verschillende soorten koffie en het
personeel weet er veel van. Ze hebben zelfs een speciale Ebisu blend! In Japan hebben ze

waard.
1-13-3 mita, meguro-ku, topmuseum.jp, +0081(0)3-32800099, zo-do 10.00-18.00, vr-za
10.00-20.00, ¥600, toeslag voor aparte exposities, ebisu station

per seizoen ook altijd bijzondere smaken. Vergeet dus niet te vragen wat de
seizoensspecialiteit is. Een pompoenlatte of een strawberry cappucino moet je zeker
geprobeerd hebben.
1-6-6 ebisu, shibuya-ku, sarutahiko.co, +0081(0)3- 54226970, ma-vr 8.00-00.30, za-zo
10.00-00.30, ¥500, ebisu station
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

NAME

Katja van Dijk
Photography

Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE

2019-09-30 18:09:53
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.

LOCAL

NAME

KATJA VAN DIJK

Tokio is voor Katja luilekkerland met op elke hoek van de
straat verborgen schatten. Niet alleen op eetgebied (wel
heeeel belangrijk), maar ook wat betreft cultuur en
bijzondere mensen. Tokio is vol tegenstrijdigheden en dat
maakt de stad onvoorspelbaar en altijd interessant. De beste
tijd heeft ze, als ze op haar Hollandse omafiets, mét camera,
op ontdekkingstocht is door de straten van Tokio. Ze voelt
zich dan ook bevoorrecht dat ze hier mag wonen en
sommige van de leukste plekken en lekkerste restaurantjes
met jullie kan delen.
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