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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

1/F Coffee
Seaside Top Observatory
Italy park
Hamariyuku gardens
Donmai Noodles
Tsukiji Outer Market
Itadori Bekkan
Tsukiji Hongwanji tempel
Urikiriya
Senjafuda
Kabuki-za
Miyuki-Kan
The Iron Fairies
Shari
Ginza Six
Corridor-gai
Godzilla
Japanese Silk Center
Fukumitsuya
Seimon Stonebridge / Seimon Ironbridge
Wadakura Fountain Park
East Gardens of the Imperial Palace
National Crafts Gallery
Science Museum
National Museum of Modern Art
Mori no Butchers
Craft Beer Market
Mame Ko Bo
Ushi Retsu Den
Space Museum
Tokyo Dome
Tokyo Dome City
Spa La Qua

ROUTE
tsukiji, ginza, chiyoda &
tokyo dome city
OVER DE ROUTE

Deze route voert je door het gebied dat deel uitmaakte van het oorspronkelijk Tokio, maar je
ziet daar weinig van terug. Tegenwoordig wordt het gekenmerkt door hoogbouw en de
zogenaamde salary men. Het is ook opvallend hoe groot de gronden van de keizerlijke familie
lijken te zijn midden in al dat wolkenkrabbergeweld. Je eindigt op een bijzondere plek,
namelijk een pretpark midden in de stad.

DE WIJKEN

Tsukiji en Ginza maken deel uit van de stad Chuo, een van de 23 steden waar Tokio uit
bestaat. De naam betekent 'centrum' en Chuo is een van de originele gedeeltes waaruit Tokio
is ontstaan. De wijk Tsukiji is gebouwd op drooggelegd land en dat is ook precies wat de
naam betekent. Tsukiji stond vooral bekend om de vismarkt die hier sinds 1935 was. De
gedeeltes met de groothandel en de wereldberoemde tonijnveiling zijn in oktober 2018
verhuisd naar een andere locatie. Maar dat betekent niet dat de wijk minder levendig is
geworden. De kleine straatjes rondom de oude vismarkt zijn een absolute must als je naar
Tokyo gaat.
Tegenwoordig is Ginza bekend als dé wijk waar je moet zijn als je chic wilt shoppen: de
grootste, nieuwste malls met alle wereldberoemde merken vind je hier. De meest
toonaangevende flagshipstores in exceptionele architectuur. Die ontwikkeling naar
commercieel gebied is pas gekomen na de grote aardbeving van 1923. Daarvoor was het een
drooggelegd moeras waar in de Edo-periode de Japanse Munt 150 jaar heeft gestaan. Daar
komt ook de naam van de wijk vandaan.
Chiyoda is de plek waarvandaan Tokio en Japan geregeerd worden. Diverse
overheidsinstellingen en het hooggerechtshof zetelen hier. Het is niet echt een plek waar veel
mensen wonen; hier wordt vooral hard gewerkt en dat zie je terug in de immense
hoeveelheid wolkenkrabbers. Van oudsher is dit de plek waar de keizerlijk familie verblijft. Het
neemt ongeveer 12% van de grond van Chiyoda in beslag.
Eigenlijk is Tokyo Dome City niet zozeer een wijk als wel een groot gebied waarop de Tokyo
Dome staat, het grootste en oudste honkbalstadion van Japan. Maar je vindt hier ook een
compleet pretpark, inclusief achtbaan. Vroeger was in dit gebied het wapenarsenaal van
Tokio. Hier kwam het eerste Japanse geweer uit de fabriek. Maar ook hier heeft de grote

aardbeving enorme schade aangericht, waarna het hele arsenaal verplaatst is, en wat
overbleef gesloopt.

WEINIG TIJD

East Gardens of the Imperial Palace + Tsukiji Outer Market + Hamariyuku gardens +
Tokyo Dome + Ginza Six

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.70 km)
Ga naar Shiodome Station en neem uitgang 8. Loop weg met het station in de rug en steek
onder het spoor door bij de stoplichten. Neem de eerste links voor een kopje koffie 1 . Ga de
straat uit, rechts en meteen links. Loop helemaal door tot Daimon Station. Daar kun je naar
het uitkijkpunt van het WTC 2 . Ga erna rechtdoor en neem de tweede links, weer onder het
spoor door. Dan loop je zo een Italiaans park 3 in. Volg de weg en steek over bij de
stoplichten, ga hier het park in 4 . Ga dit bij de Otemon Bridge weer uit en sla rechtsaf. Hier
kun je noedels eten 5 . Volg de weg. Bij de tweede stoplichten ga je rechts de markt op 6 .
Verken de straatjes en eet verse sushi 7 . Loop aan de andere kant de markt weer uit en
steek de straat over voor een bezoek aan de tempel 8 . Ga vanaf daar rechtsaf en steek over
bij de stoplichten. Aan de linkerkant van deze straat kun je shoppen 9 10 . Loop door voor de
Japanse Theaterkunst 11 . Loop verder rechtdoor. Net voorbij het station Higashi Ginza links
vind je taartjes en een bijzonder café 12 13 . Voor kleurrijke sushi ga je rechtsaf 14 , een stukje
van de route af. Anders loop je door om te windowshoppen 15 . Daarna ga je meteen rechtsaf
en een stuk rechtdoor voor restaurants en barretjes 16 . Onder het spoor, tweede rechts om
te kijken naar Godzilla 17 . Loop verder rechtdoor en steek de straat over voor Japanse zijde
18 en sake 19 . Ga bij het stoplicht naar links, en loop rechtdoor voor de keizerlijke familie 20 .

Met het paleis in de rug ga je naar links voor de fonteinen 21 en dan via de Otemon poort
links 22 de tuinen in. Verlaat deze via de Kitahane-bashi mon gate. Hier achter vind je een paar
topmusea 23 24 25 . Je kunt deze ook overslaan en via de Shimizumon Gate de tuinen uit
gaan en rechts aanhouden. Steek de kruising over en sla linksaf voor lekker vlees 26 . Ga bij de
volgende stoplichten rechts voor een biertje 27 . Neer erna de eerste links. Loop rechtdoor
voor koffie 28 . Steek schuin over en blijf rechtdoor lopen tot het Suidobashi station. Daar ga je
rechts voor een hapje 29 , anders loop je links tot aan de brug. Steek over. Hier vind je het
ruimtevaartmuseum, een groot stadion voor de nationale sport en concerten en een pretpark
30 31 32 . Of beleef de ultieme ontspanning in een warmwaterbron 33 .
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1 1/F COFFEE - ETEN & DRINKEN

Als je vanuit het moderne station een bakkie gaat doen bij 1/F Coffee moet je toch even een
keer met je ogen knipperen. Je loopt namelijk het zogenaamde Little Italy van Tokyo in: een
paar straten die speciaal ontworpen zijn om op Italië te lijken. Met kinderkopjes en een pleintje
met een parkje voor de deur heeft de buurt meteen iets gezelligs. Je kunt hier terecht voor je
dagelijkse shot cafeïne met iets lekkers erbij voor je aan een stevige wandeling begint.
2-9-5 higashishinbashi, minato-ku, +0081(0)3-64356369, ma-vr 7.30-17.00, koffie ¥500,
shiodome station

koud gegeten en in de winter warm, maar dat mag je zelf beslissen. Je kunt zelf een topping
erbij kiezen. Mocht je meer zin hebben in iets anders dan zijn er ook onigiri (rijstballen met
vulling), of Japanse curry met rijst. De Japanners weten er in ieder geval wel raad mee, want
er staan altijd lange rijen voor de deur.
5-6-10 hamarikyu park side place 1f, tsukiji, chuo-ku, don-mai.co.jp, +0081(0)3-62787477, mavr 11.00-15.00, gemiddeld gerecht ¥1000, tsukijishijo station
6 TSUKIJI OUTER MARKET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Tsukiji Outer Market is een labyrint van kleine straatjes en doorgangen, gevuld met
2 SEASIDE TOP OBSERVATORY - LEUK OM TE DOEN

Omdat het uitzicht over zo'n grote stad als Tokio nooit verveelt, moet je ook beslist naar de
Seaside Top Observatory. Dit observatieplatform ligt in het WTC en bied prachtige uitzichten
over de hele stad. Als je binnenkomt, krijg je een folder met de namen van de gebouwen en
wijken zodat je ook weet waar je naar kijkt. Omdat het zo dicht bij de Tokyo Bay ligt, heb je
een fenomenaal uitzicht over Odaiba en de zee.
2-4-1 world trade center building 40th floor, hamamatsucho, minato-ku, wtcbldg.co.jp,
+0081(0)3-34356026, dagelijks 10.00-20.30, entree ¥620, hamamatsucho station, daimon
station

winkeltjes en restaurantjes. Je kijkt je ogen uit: grote tonijnen die voor je ogen gefileerd
worden, oesters die voor je worden geopend en meteen gegeten worden, spider crabs in
grote glazen bakken... Ook al is de tonijnveiling verplaatst, deze markt is aanwezig in volle
glorie en een van de hoogtepunten van Tokio.
4-16-2 tsukiji, chuo-ku, www.tsukiji.or.jp, +0081(0)3-35421111, dagelijks 5.00-17.00, tsukiji
station
7 ITADORI BEKKAN - ETEN & DRINKEN

Itadori Bekkan zit in een minitussenstraatje op de Tsukiji Outer Market. Je denkt eerst dat het
geen doorgang is, maar als je dan doorloopt is er, na deurtjes links en rechts, ineens een
toonbank met tien plekken. De chef maakt de hele dag door verse sushi voor je neus. Als je
niet het gevoel wilt hebben dat je in de loop zit, of je wilt graag aan een tafeltje, dan kun je

3 ITALY PARK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Midden tussen de metorails aan de ene kant en uitzicht op de treinen en de rails van
Shinkasen aan de andere kant ligt Italy Park. Compleet met de Venus van Milo en elf andere
Italiaanse beelden. De grote blikvanger is de fontein. Het park is in 2001 gedoneerd door Italië
in het kader van de festiviteiten omtrent 'Italie in Japan'.
1-10-20 higashishinbashi, minato-ku, shiba-italia-park.jp, shiodome station, hamamatsucho
station

ook een plekje op de tweede verdieping uitzoeken.
4-10-16 tsukiji, chuo-ku, itadori.co.jp, +0081(0)3-35431244, dagelijks 07.00-21.30, gemiddeld
gerecht ¥1000, tsukiji station
8 TSUKIJI HONGWANJI TEMPEL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De boeddhistische Tsukiji Hongwanji Tempel lag ooit in Asakusa, maar werd vernietigd door
4 HAMARIYUKU GARDENS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hamariyuku Gardens is gebouwd als zomerverblijf en eendenjachtterrein van een van de
belangrijkste leiders tijdens de Edo-periode. Het is vreemd om te bedenken dat dit vroeger
aan zee lag, maar de restanten van de vuurtoren herinneren hier nog aan. Er staat een
theehuis aan de grote vijver die nog steeds door de getijden vult. Het park wordt omringd
door grote wolkenkrabbers, wat een surrealistisch beeld geeft. Je kunt hier op de boot
stappen naar Odaiba aan de Tokyo Bay of de rivier op naar Asakusa.
1-1 hamarikyuteien, chuo-ku, teien.tokyo-park.or.jp, +0081(0)3-35410200, dagelijks 9.00-16.30,
entree ¥300, shiodome station, hamamatsucho station

de grote brand van 1657. De tempel mocht niet op dezelfde plek teruggebouwd worden
omdat de shogun andere plannen had met de grond. Ze hebben daarna op dit stuk
drooggelegd land de tempel opnieuw opgebouwd. Bij de grote aardbeving van 1923 is de
tempel weer vernietigd en daarna weer opgebouwd, dit keer met een zeer Indiase
architectuur. Dit maakt hem anders dan andere tempels in Tokio.
3-15-1 tsukiji, chuo-ku, tsukijihongwanji.jp, +0081(0)3-35411131, dagelijks 6.00-17.00, entree
gratis, tsukiji station
9 URIKIRIYA - SHOPPEN

Urikiriya is begonnen als groothandel in aardewerk voor restaurants in Tokio. Maar door de
5 DONMAI NOODLES - ETEN & DRINKEN

Donmai Noodles is een lunchrestaurant met als specialiteit udon noodles. Dit zijn dikke
noodles gemaakt van tarwebloem, wat maakt ze licht zijn. In de zomer worden ze meestal
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grote vraag van particulieren kunnen die hier nu ook terecht. Op de begane grond vind je
allerlei mooi serviesgoed, maar vergeet zeker de bovenverdieping niet. Prachtige grote
schalen, kannen, serviezen, vazen... Allemaal gemaakt met verschillende Japanse technieken.

6

Het moet wel mee in je bagage, want ze verschepen helaas niet naar het buitenland.
4-7-2 tsukiji, chuo-ku, urikiriya.co.jp, +0081(0)3-35416644, ma-za 8.30-17.30, tsukiji station,
higashi ginza station
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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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