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Shounji Temple
Chalet Swiss Mini
Fujimizaka Slope
Kyoo-ji
Yanaka Cemetery
Gojunoto
Nekoemon
Asakura Museum of Sculpture
Nora Neko
Hatsune-koji
Yanaka Ginza
Café a la papa
Motherhouse
Kanekichien
Sablier de Verrier
Ame Yoshihara
Short and Art
CIBI
Oshimaya
Petticoat Lane
Tote to Art
Nezu Shrine
BonFire
Momo
Ueno Toshugo Shrine
Ueno Zoological Gardens
Tokyo National Museum
National Museum of Nature and Science
Park Side Café
Innsyoutei
Miura Misake
Ameyoko Market
Yabu Soba
Minatoya Food
Kisoji Ueno

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.80 km)

yanaka & ueno

Neem Exit 3 van het Nishi Nippori Station en ga meteen linksaf de berg op tussen de rails en

OVER DE ROUTE

en neem het eerste straatje links voor een bijzonder chalet in Tokio 2 . Ga terug rechtsaf en

Voor een wandeling door het authentieke Tokio. Van de kleine straatjes van Yanaka, via de
prachtige Nezu Shrine, naar de wereldberoemde musea en tempels in het Ueno Park. Loop
zeker even over de Ameyoko Market en ga eten in een van de kleine tentjes onder en naast
het spoor van de Yamanote Line.

DE WIJKEN

Deze route loopt door Yanaka, een van de weinige wijken in Tokio die niet
platgebombardeerd is tijdens de oorlog of afgebrand tijdens de een van de vele branden die
de stad geteisterd heeft de afgelopen eeuwen. Een gevoel van nostalgie bekruipt je als je
door de smalle straatjes met lage houten huisjes loopt. Van oorsprong is dit altijd een echte
volkswijk geweest. De winkelstraat is vol kleine originele winkels. En waar de rest van Tokio
brandschoon is, ligt hier af en toe een papiertje op straat. Ook lopen er veel katten door de
wijk. Of ze hangen op het kerkhof. Waarom juist hier zoveel is niet geheel te verklaren.
Waarschijnlijk omdat het aangenaam rustig is. De bewoners hebben het in ieder geval
omarmd en zorgen ook een beetje voor ze. Je vindt hier veel winkeltjes met kattensouvenirs
en snacks in de vorm van katten. Ze willen zelfs een kat op hun lokale vlag.
Verder naar het zuiden loop je duidelijk door een wijk waar de normale Japanner woont en
werkt. Je gaat via een grote trap Ueno Park in. Dit maakte vroeger deel uit van het grote
tempelcomplex Kaneji. Deze is in de Slag Om Ueno tijdens de Boshin-oorlog geheel
vernietigd. Het enige wat je er vandaag de dag nog van terugvindt is de pagode midden in de
dierentuin, en de main hall. Er zijn nog steeds veel tempels in het park, en belangrijke musea.
De grote fontein in het midden is een plek waar je lekker kunt zitten en mensen kijken. Verder
zie je zelfs straatartiesten optreden in dit park. Die kom je in de rest van Tokio zelden tegen.

het park. Loop rechtsaf, om het park heen om de tempel te bewonderen 1 . Vervolg de weg

dan linksaf, de heuvel af 3 . Ga aan het einde linksaf en doorkruis de tempelgrond. Ga bij de
weg rechtsaf. Ga linksaf voor een bezoekje aan de tempel voor de god van handel en rijkdom
4 . Loop terug naar de weg en ga linksaf richting station. Ga voor het station rechtsaf en volg

de weg. Neem de trap naar beneden en volg de weg die rechts aanhoudt, richting het kerkhof
5 . In het juiste seizoen is deze laan gevuld met kersenbloesem. Je passeert de pagode 6 .

Blijf doorlopen en neem de tweede weg rechts, maak een creatieve pitstop 7 of ga daarvoor
naar rechts. Ga bij de T-splitsing naar rechts en neem de eerste links. Je bent omringd
geweest door vele tempels. Aan het eind van deze straat vind je een bijzonder museum 8 ,
een kattenwinkel 9 en een aparte plek om ‘s avonds een hapje te eten 10 . Dan ga je naar
links en loop de winkelstraat 11 in met een leuk café 12 , en diverse winkeltjes 13 14 15 . Aan
het einde ga je rechtsaf, het wemelt hier van de restaurantjes. Je moet zeker even Japans
snoepgoed kijken en proeven 16 . Ga het straatje ertegenover in en sla aan het einde linksaf.
Ga weer linksaf bij het straatje na het postkantoor. Sla aan het einde hiervan rechtsaf. Je kunt
hier terecht voor een heel leuk aandenken en een hapje en een drankje 17 18 , 19 20 . Loop
het kronkelige straatje naast Petticoat Lane in, je blijft gewoon rechtdoor gaan. Hier zitten wat
leuke winkeltjes. Ga na de tassenwinkel 21 rechtsaf, en aan het eind weer links. Dan ben je
bij de ingang van de Shrine 22 . Ga bij de parkeerplaats van de Shrine naar rechts. Dan bij het
stoplicht van het grotere kruispunt rechtsaf en de eerste linksaf. Na een versnapering 23 ga je

Als je uit het park komt, vind je op een steenworp afstand de Ameyoko Market. Hier kun je

rechtsaf. Je loopt alsmaar weer rechtdoor, je steekt de grote straat over of stopt voor de

alles vinden wat je wil. Eindig de dag in een van de eettentjes op de Ameyoko Market of
onder het spoor bij Ueno Station. Het authentieke Tokiogevoel blijft deze hele route dichtbij.

Frans-Japanse keuken 24 . Als je niet echt verder kunt ga links en meteen rechts. Dan neem je

WEINIG TIJD

Asakura Museum of Sculpture + Nezu Shrine + Ameyoko Market + National Museum of
Nature and Science + Yanaka Ginza

de tweede links. Deze brengt je naar een grotere straat die langs het Ueno Park loopt. Je
loopt onder de monorail door en dan zie je links een grote trap met torii gate die je het park in
leidt 25 26 27 28 29 30 . Verlaat het park richting Ueno station en bezoek de altijd levendige
Ameyoko Market 32 en diverse eettentjes 31 33 34 35 .

1 SHOUNJI TEMPLE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Shounji tempel is een van de boeddhistische tempels gewijd aan de zeven goden van het
geluk. Deze is gewijd aan Ebisu, de god van de welvaart en het zakelijke succes. Hij is ook de
patroon van de vissers en de enige van de zeven goden die geheel van Japanse origine is. Je
vindt zijn afbeelding vaak in (vis)restaurants. Ebisu is eigenlijk de 'jongste' van de zeven
goden. En ook deze tempel, die dateert uit de 18e eeuw, is de jongste van de tempels gewijd
aan deze goden.
3-6-4 nishinippori, arakawa-ku, +0081(0)3-38214241, nishi-nippori station
2 CHALET SWISS MINI - ETEN & DRINKEN

In een van de oudste gedeeltes van Tokio staat er dan ineens een authentiek Zwitsers chalet!
En je kunt bij Chalet Swiss Mini ook nog kaasfonduen en racletten (na een dag van tevoren te
reserveren). Op de begane grond serveren ze allerlei Zwitserse specialiteiten, op de eerste
verdieping is er een talenschool waar je de vier Zwitsere talen kunt leren. Het is een
bijzondere ervaring midden in Tokio.
3-3-12 nihinippori, arakawa-ku, chaletswissmini.com, +0081(0)3-38226033, zo & di-wo
10.00-19.00, do-zat 10.00-21.00, lunch ¥1200, kaasfondue vanaf ¥3500, nishinippori station
3 FUJIMIZAKA SLOPE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Er zijn een paar plekken in Tokyo waar je mount Fuji kunt zien vanaf de straat.
Fujimizaka Slope was er een van totdat er in 2012 een lelijk gebouw voor werd gezet. Nu is
het een mooi straatje (met bijzondere lantaarnpalen) in een goed bewaard gedeelte van Tokio.
Scan de QR code boven aan de heuvel voor interessante feiten en bekijk de mooie foto's van
toen Fuji nog wél te zien was.
3-7 nishinippori, arakawa-ku, nishinippori station, nippori station
4 KYOO-JI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze tempel is gewijd aan Daikokuten, een van de zeven goden van geluk, shichifukujin. Hij
was de god van de handel en de rijkdom. Er staat ook een beeld van hem in de tempel. In
deze buurt staan ook de tempels van de andere zes goden. Kyoo-ji is extra interessant omdat
je in de deur de kogelgaten kunt terugvinden van de Slag om Ueno uit 1868. De keizerlijke
troepen openden toen het vuur op de schuilende aanhangers van het Tokuwa Shogun, om ze
de stad uit te jagen.
3-2-6 nishinippori, arakawa-ku, city.arakawa.tokyo.jp, +0081(0)3-38215241, entree gratis,
nippori station
5 YANAKA CEMETERY - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Eens was Yanaka Cemetery het grootste kerkhof van Japan en hij neemt nog steeds een
aanzienlijk deel van deze wijk in beslag. Midden in het kerkhof is er een weg met
kersenbloesem aan beiden kanten, wat in het juiste seizoen een prachtig gezicht is. Vroeger
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was deze laan de toegangsweg naar de Tennoji tempel. Er liggen veel beroemde Japanners
op dit kerkhof, waar de bekendste Tokugawa Yoshinobu is, de laatste shogun van Japan.
7-5-24 yanaka, taito-ku, tokyo-park.or.jp, +0081(0)3-3821445, dagelijks 8.30-17.15, nippori
station
6 GOJUNOTO - BEZIENSWAARDIGHEDEN

11.00-18.00, nippori station
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Vlak bij de Tennoji tempel, de oudste tempel van Yanaka (1274), liggen de ruïnes van de vijf
verdiepingen hoge pagode Gojunoto. Deze eind 18e eeuw gebouwde pagode had
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aardbevingen, branden en oorlogen overleefd, tot 1957. Toen pleegden een vrouw en haar
getrouwde minnaar zelfmoord door zichzelf en een van de grootste pagode's in Kanto in brand
te steken als boetedoening voor hun vreemdgaan.
7-9-6 yanaka, taito-ku, entree gratis, nishi-nippori station
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7 NEKOEMON - LEUK OM TE DOEN

Katja van Dijk

Waarschijnlijk is het je al opgevallen dat je vaak afbeeldingen van katten ziet in Japanse
winkels en restaurants. De kat wordt verondersteld geluk te brengen. Hier in het oudste

Photography

Vincent van den

district van Tokio, kun je je eigen maneki-neko, een talisman in de vorm van een kat, maken.
Onder het genot van een drankje en een taartje (in de vorm van een kat uiteraard), krijg je bij
Nekoemon een wit kattenbeeldje dat je kunt inkleuren zoals jij dat het mooist vindt. Uiteraard
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mag je deze daarna meenemen naar huis.
5-4-2 yanaka, taito-ku, yanakado.com, +0081(0)3-38222297, di-zo 11.00-19.00, complete
sessie ¥1620, nishi-nippori station
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8 ASAKURA MUSEUM OF SCULPTURE - LEUK OM TE DOEN

In het voormalige huis van wereldberoemd kunstenaar Fumio Asakura kun je veel van zijn
werk bewonderen. Hij heeft zich met name gespecialiseerd in bronzen beelden. In het
Japanse gedeelte van het Asakura museum of Sculpture was het woongedeelte en in het
Westerse gedeelte vind je een grote expositieruimte. Ook had hij een bijzondere collectie in
zijn bibliotheek. Vanaf het dakterras heb je een prachtig uitzicht op de Japanse tuin en de
beelden die daarin staan. Het is een bijzonder museum en zeker een bezoekje waard.
7-18-10 yanaka, taito-ku, www.taitocity.net/zaidan/asakura, +0081(0)3-38214549, di-wo & vr-
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zo 9.30-16.30, entree ¥500, nippori station
9 NORA NEKO - SHOPPEN

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.

De kat staat in Japan bekend als geluksbrenger, en een zwarte kat zelfs als extra geluk. Heel
anders dan bij ons dus. Yanaka wordt ook wel cat town genoemd. Niet zo gek dus dat je hier,
nog meer dan elders in Tokio heel veel kattenwinkels en restaurants, vlaggen en
uithangborden met katten aantreft. Een van de leukste is Nora Neko. Je kunt het zo gek niet
bedenken of ze verkopen het in de vorm van een kat.
7-18-25 yanaka, taito-ku, nora-neko.net, +0081(0)3-38235180, ma-vr 12.00-17.00, za-zo
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