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ROUTE
shibakoen, azabu juban,
roppongi & akasaka
OVER DE ROUTE

Deze route voert je over de heuvels van Tokio langs een paar beeldbepalende bakens van
Tokio. De route wordt rustig opgebouwd via een van de eerste publiek toegankelijke parken
van de stad, en een grote tempel met zijn heilige gronden eromheen, om te eindigen in het
altijd levendige Roppongi en Akasaka. Het is een aanrader om ruim de tijd te nemen voor de
wandeling en met een gezonde trek op pad te gaan.

DE WIJKEN

In de wijk Shibakoen kun je spectaculaire plaatjes schieten van enkele bekende beelden van
Japan. Je vindt er de grote Zojo-ji Tempel, die een belangrijke rol speelde in de film
Wolverine. De iconische Tokyo Tower op de achtergrond is niet te missen. Het Shiba-park om
de tempel is ook zeer mooi om, als je een kopje koffie hebt gehaald, even te chillen en om je
heen te kijken. Bijvoorbeeld naar de grote toegangspoort die diverse branden en oorlogen
heeft overleefd. Het park zelf was een van de eerste publiek toegankelijke parken van Tokio
en is geopend in 1873, vijf jaar na de omwenteling van de Edo-periode. Tot dan toe maakten
alle parken deel uit van landgoederen van diverse clans.
Azabu-Juban is een levendige buurt met een paar leuke winkelstraten en straatjes die
kriskras door elkaar heenlopen. In deze buurt vind je de welvarende Japanners en ook zijn er
in deze buurt veel ambassades te vinden. Vroeger was dit de paardenmarkt van Tokio: een
apart dorp verbonden met Tokyo door de paardentram. Nu zijn er veel kleine staande
wijnbarren en Japanse restaurantjes waar je op kratjes zit. En veel verborgen cocktailbarren,
kijk eens omhoog. In de zomer, tijdens Obon (de vakantie van de Japanner) is er een groot
festival dat je zeker niet mag missen. De hele buurt is gevuld met eetstandjes en overal is
muziek. Azabu-Juban is een beetje dorps en kleinschaliger dan de naaste buurt Roppongi.
In Roppongi is de luxe wat duidelijker aanwezig door de aanwezigheid van veel hotels. Ook
dit is een populair uitgaansgebied. Veel clubs, bars en livemuziekpodia waar je zelfs mee mag
doen als je een beetje behoorlijk kunt zingen of een instrument bespeelt.
Akasaka is een buurt die al lang bestaat. Aan het begin van de 17e eeuw werd hij voor het
eerst genoemd. Het laagstgelegen deel diende als bescherming voor het naastliggende Edokasteel. Daar woonden ook de armere mensen. Hoger op de heuvels woonden de rijke heren.
En eigenlijk is die verdeling er nog steeds een beetje. Het laaggelegen deel is de plek vol

entertainment in de kleine straatjes geplaveid met kinderkopjes en hoger op de heuvels is het
wat verfijnder.

WEINIG TIJD

Tokyo Tower + Mori Art Museum & Oberservation deck + Hinokichi park + Hie Shrine +
Azabu-juban Noryo Festival

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.20 km)
Neem Exit A4 van Shibakoen Station en loop langs het park voor Japanse pracht 1 . Steek bij
de stoplichten de straat over voor caffeïne 2 . Ga linksaf en loop over de tempelgronden 3 ,
steek over voor de waterval 4 en om de toren te beklimmen 5 . Steek schuin voor de toren
over, loop naar de grote straat en steek over met de voetgangersbrug. Houd een pitstop bij de
eerste straat rechts 6 . Loop terug, ga rechts en neem meteen de lange straat naar beneden
waar je je lunch oppikt 7 . Loop de grote straat af. Onthoud de straat bij de stoplichten aan de
overkant voor je diner 8 , de lol 9 en nog een drankje na afloop 10 . Steek onder de
snelwegen door de straat over, tweede rechts. Als je geen lunch heb meegenomen, doe je
dat hier 11 . Ga daarna los op de leuke Japanse winkels in deze lange winkelstraat 12 13 14 .
Ga bij de stoplichten links en neem de tweede rechts voor alles dat blauw/wit is 15 . Ga terug
naar de winkelstraat en vervolg je pad. Boven aan de heuvel vind je nog twee leuke
restaurantjes 16 17 . Blijf rechtdoor lopen, langs het park, iets verderop kun je erin 18 . Neem
de roltrap naar boven voor de bezienswaardigheden van Roppongi Hills 19 20 21 . Ga aan de
andere kant van het plein weer naar beneden. Volg de drukke straat naar rechts en steek over
bij de eerste stoplichten. Loop een stukje terug en neem de eerste straat rechts. Ga rechtdoor
en als je niet verder kunt naar links. Bij het park ga je rechts, en dan weer rechts. Bij de
kruising ga je weer rechts voor nog meer culinair geweld of fijne vis 23 24 . Ga dan links,
rechts, links en je bent weer op een grote straat. Steek bij de eerste stoplichten over en loop
het park in. Daar vind je mooi Japans design 25 en een winkelcomplex bij en in een bijzonder
park 26 27 28 . Neem de steile uitgang aan de achterkant van het park en loop met de weg
mee. Steek over bij de stoplichten en trakteer je inwendige mens 29 30 . Ga rechtdoor, houd
bij de splitsing links aan, en ga meteen rechtsaf. Neem de eerste grotere straat links en ga op
de grote rechts. Als je erna linksaf en weer rechts gaat, komt je lekkere gyoza's, livemuziek en
een typische winkel tegen 31 32 33 . Loop door en ga naar links, doe een rondje in deze leuke
uitgaansbuurt 34 35 . Heb je zin om nog een mooie tempel te bekijken, steek dan eerst de
buurt door naar Hie Shrine 36 . Maak je ronde verder af voor een sterrenrestaurant,
champagne met gyoza en een bijzondere winkel 37 38 39 .
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1 GATE OF DAITO MAUSOLEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een poort is het enige dat overgebleven is van een mausoleum ter ere van Tokugawa
Hidetada, een belangrijke shogun in het begin van de 15e eeuw. Hij werd ook wel Daito ku in
genoemd, vandaar de naam, Gate of Daito Mausoleum. Hij stamt uit 1632. In de Tweede
Wereldoorlog is het volledige mausoleum platgebombardeerd, maar de indrukwekkende poort
is gelukkig blijven staan. Kom wel voor het donker wordt, want de poort wordt niet verlicht.
4-8 shibakoen, minato-ku, shibakoen station
2 VASHON - ETEN & DRINKEN

Bij het kleine eetcafé met Amerikaanse sfeer Vashon schenken ze lekkere koffie en het
personeel is supervriendelijk. Ze serveren er voornamelijk burgers en sandwiches. Ook al
wordt er niet heel erg goed Engels gesproken, ze stellen alles in het werk om het je naar de
zin te maken. Zoals het de Japanse gastvrijheid betaamt.
2-3-27, 1f shibakoen, manato-ku, vashon.jp, +0081(0)3-64356633, ma-vr 7.30-22.30, zo
11.00-22.30, koffie ¥400, shibakoen station

4-2-8 shibakoen, minato-ku, tokyotower.co.jp, +0081(0)3-34335111, dagelijks 9.00-23.00,
eerste platform ¥900, beide platforms ¥1600, akebanabashi station, shibakoen station
6 KAMIKATZ - ETEN & DRINKEN

In een buurt die vooral bekend staat om Tokyo Tower vind je een hippe tap room. Kamikatz
heeft een eigen microbrouwerij in Kamikatsu (vandaar de naam) en tapt alleen het eigen bier.
Ook de ingrediënten voor het eten, zoals het kip en de groenten, proberen ze zoveel mogelijk
uit die buurt te halen. Verder hebben ze een zero-wastebeleid, wat zeer bijzonder en aan te
moedigen is in een land waar alles driebdubbel in plastic verpakt zit.
1-4-2, higashiazabu, minato-ku, kamikatz.jp, +0081(0)3-64413800, ma-vr 12.00-15.00 &
18.00-23.00, bier ¥500, akabanebashi station, kamiyacho station
7 URAMAKIYA - ETEN & DRINKEN

In Japan en met name Tokio eet je eigenlijk vooral ngiri- of ook wel edomae-sushi (genaamd
naar toen Tokio nog Edo heette), rijst met een stukje vis eroverheen. Bij Uramakiya kun je
meer westerse sushi bestellen. Uramaki betekent binnenstebuiten en hier bestel je inside-out

3 ZOJO-JI - BEZIENSWAARDIGHEDEN

sushi. Ze maken veel gebruik van verschillende kleuren voor de omhulsels en de vullingen. Je

De indrukwekkende tempel Zojo-ji huisvest in het mausoleum de resten van de
Tokugawa shoguns die Tokio regeerden tijdens de Edo-periode. Ook dit complex heeft veel te
lijden gehad van de bekende rampen, maar de toegangspoort uit 1622 is altijd blijven staan en
de rest is na WOII gereconstrueerd. De rijen stenen beeldjes met rode gehaakte mutsjes
herdenken ongeboren of overleden kinderen. Het hele tempelcomplex is zeer uitgestrekt en
staat met de imposante Tokyo Tower erachter garant voor mooie plaatjes.
4-7-35 shibakoen, minato-ku, www.zojoji.or.jp/en, +0081(0)3-34321431, dagelijks 9.00-17.00,
entree gratis, shibakoen station
4 MOMIJI WATERFALL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

kunt er alleen afhalen, dus bestel en ga daarna op een bankje bij Tokyo Tower of in een park
zitten. Zoals de locals.
2-4-7 higashiazabu, minato-ku, uramakiya.com, +0081(0)3-51145590, ma-za 11.30-15.00 &
17.30-22.00, sushi set gemiddeld ¥600, akabanebashi station
8 SUBLIME - ETEN & DRINKEN

Sublime heeft een Michelinster en die hebben ze meer dan verdiend. Je gaat hierheen voor
een gastronomisch hoogtepunt van je reis door Tokio. De smaken van de gerechten zijn
subtiel en sterk tegelijkertijd en de wijnkaart is fantastisch. Ze serveren altijd maar een menu,
maar dit verandert geregeld. De ingang is wat onooglijk in een appartementengebouw, maar

Een waterval midden in de stad vlak bij Tokyo Tower is altijd een mooi gezicht. Maar mocht

daarna is niets meer teleurstellend.

je toevallig in de herfst in Tokio zijn, dan mag je de Momiji Waterval zeker niet overslaan. De

3-3-9, higashiazabu, minato-ku, sublime.tokyo, +0081(0)3-5570-9888, di-zo 12.00-13.00 &
18.00-20.00, lunch vanaf ¥4500, diner ¥12.000, azabu-juban station

waterval wordt geflankeerd door esdoorns, die dan op hun mooist zijn, en is ernaar vernoemd.
Vroeger werd de heuvel waar de Tokyo Tower opstaat dan ook 'de esdoornheuvel' genoemd.
4-3-25 shibakoen, minato-ku, akabanebashi station

9 VAL KARAOKE - LEUK OM TE DOEN

Je moet je natuurlijk minstens een keer een karaokebar binnen als je in Japan bent! Je kunt
5 TOKYO TOWER - LEUK OM TE DOEN

dan naar Big Echo Entertainment gaan, een grote keten die je overal aantreft. Maar Val

In 1958 is de Tokyo Tower als zendmast gebouwd omdat de stad snel groeide en er een

Karaoke biedt je net dat beetje extra. Je vindt hier verkleedpakken, en dan niet Mario of

beter netwerk nodig was voor radio en tv. Het is het evenbeeld van de Eiffeltoren, alleen de
kleur is feloranje. Mede daardoor is hij goed zichtbaar in grote delen van de stad, vooral als de
toren 's avonds is verlicht. Er zijn twee observatieplatforms waar je naartoe kunt. De onderste
is zelfs met de trap te doen: daarvoor krijg je een certificaat. Het puntje van de toren is zwart
vanwege de vele blikseminslagen.

Pokémon, maar je karaookt er als aubergine, wortel of schaap. Karaoke kun je in Japan ook
heel goed alleen of met z'n tweeën doen. Je krijgt namelijk een eigen kamertje, en je kunt
zolang als je wilt de longen uit je lijf zingen!
3-8-7 higashiazabu, minato-ku, +0081(0)3-35058448, dagelijks 19.00-5.00, vanaf ¥1000, azabujuban station
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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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