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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN
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Tokyo Station
Tokyo Station Gallery
Tokyo Character Street
Haibara
Kite museum
K&K Bar
Birthplace marker of the Founder of the Nihonbashi Fishmarket
Hounen Manpuku
Suigian
Ozu Washi Museum
Licca Castle
The Globe Store
Kichisei
Hamacho-takatora
Made in 10
Yanagi Bashi
Kasugano Beya Stable
Ryogoku Kokugikan
Edo-Tokyo Museum
R Cafe 192
Great Kanto Earthquake Memorial Museum
Mano Café Yore
Tokyo Origami Museum
Infinity Books
Builders
Azumabashi-parloir
Reflectscape
Tokyo Skytree
Sumida Park
Sumida River Boat Terminal
Nakamise
Senso-ji
Hanayashiki Amusement Park
Hoppy Dori
Escape room Nazobako

ROUTE
marunouchi, nihonbashi &
sumida
OVER DE ROUTE

Een vrij lange wandeling waarbij je het gevoel hebt dat je terug in de tijd gaat. Je begint in het
financiële district en je eindigt tussen de dames in kimono's en de shafu's die riksja's trekken.
Als je de route wilt inkorten, steek dan niet de rivier over maar neem de Yanashi bashibrug en
blijf doorlopen langs het water. Je komt dan uit in Asakusa, Tokyo's oude stad. De
hoogtepunten die je dan mist zijn vrij makkelijk los te bezoeken met het openbaar vervoer.

DE WIJKEN

Voordat Marunouchi uitgroeide tot het financiële zakenkwartier met torenhoge
wolkenkrabbers dat het tegenwoordig is, was het gewoon een inham van de Tokyo Bay. Deze
lag niet al te ver van het Edo-kasteel en toen dit uitgebreid zou worden, werd de baai gedempt
en kwam er een slotgracht. Vervolgens werd dit het domein van de daimyos, de Japanse
krijgsheren. Op het hoogtepunt hadden 24 krijgsheren hun huizen hier gebouwd.
Tegenwoordig zie je daar niets meer van terug. Het is een wijk met veel beton en staal, en
moderne gebouwen, met veel hoofdkantoren van banken.
De wijk Nihonbashi is vernoemd naar de beroemde brug. De naam van de wijk laat zich
letterlijk vertalen als Japan (Nihon) brug (bashi). Hier vind je het nulpunt van Tokio, dat wil
zeggen dat vanaf hier gemeten wordt hoever andere plekken in de wereld zijn. Vroeger was
aan de voet van de brug de grootste vismarkt van Tokio. Hier werd de vis verkocht die niet
aan het kasteel geleverd werd. In 1935 werd deze markt gesloten en naar Tsukiji verplaatst.
Het is altijd een een beetje het hart van ondernemend Tokio gebleven, zo was het eerste
warenhuis van Tokio er gevestigd. De wijk Nihonbashi was gevuld met ambachtslieden nadat
de shogun zijn intrek had genomen in het Edo-kasteel. En je vindt er nog steeds veel
traditionele Japanse ambachten, zoals de kunst van washi, het verwerken van zeewier en het
vervaardigen van eetstokjes.
Sumida is vernoemd naar de grote rivier. De Sumidarivier is een aftakking van de
Arakawarivier en is 27 kilometer lang, met 26 bruggen waaronder de hierboven genoemde
Nihonbashi. Je kunt er geweldige boottochten over maken. En in de zomer gaat men
naar Sumida om het oudste vuurwerkfestival van Japan bij te wonen. De kades vullen zich dan
met mensen en zoals altijd in Japan gaat dit gepaard met veel hapjes en drankjes. De andere
hoogtepunten van deze wijk zijn de sumostallen, waarvan er zich veel in deze wijk bevinden,
en het stadion.

WEINIG TIJD

Tokyo Station + Edo-Tokyo museum + Tokyo Skytree + Senso-ji + Nakamise street

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.30 km)
Ga naar Otemachi Station en neem uitgang D1. Je loopt tegen Tokyo Station aan 1 waar je
links de Yaesuingang neemt voor een expositie 2 . Loop door de gang, ga de trap af voor
stripfiguren 3 . Weer boven neem je de Yaesu North Exit. Loop rechtdoor en ga bij het
tweede stoplicht links. Aan de overkant loop je binnen bij een washi-winkel 4 . Ga de hoek
om rechts en neem de eerste links voor een leuk museum 5 . Loop terug naar het kruispunt
en ga bij de volgende stoplichten links voor een drankje 6 . Loop terug naar de grote weg,
kruis de oude Nihonbashi. Ga rechtsaf langs het water voor geschiedenis en bijzonder eten 7
8 . Steek over en ga de straat in; hier zijn veel leuke eettentjes. Loop onder de mall door.

Rechts zie je een shrine, ernaast is een Japans theater 9 . Loop verder, ga naar links. Bij de
tweede zijstraat links steek je over naar rechts. Hier leer je over washi 10 . Loop terug aan de
overkant van de grote straat waar je net liep en neem de derde links. Dan de derde rechts, die
loop je uit. Steek over voor een gekke winkel 11 . Ga linksaf en bij het eerste stoplicht rechts
voor wereldbollen 12 . Naast de winkel ga je links, bij grote straat rechts en dan linksaf de
grote straat in. In een parallelstraatje kun je lekker eten 13 . Loop verder tot aan het park. Vlak
hiervoor ga je rechtsaf voor Japanse stoffen 14 . Loop door het park, neem de trap naar
beneden, linksaf. Lekker uitwaaien bij de rivier. Steek de weg links over voor koffie 15 . Ga aan
het eind de trap op. Links zie je Yanagi Bashi 16 . Ga rechts de brug over, het
sumoworstelgebied in. Bij de stoplichten rechts kun je een training bijwonen 17 . Ga bij de
stoplichten links, onder het spoor door en voor het stadion 18 naar rechts, voor het museum
19 . Trap af links, eerste straatje rechts voor iets te eten 20 . Ga schuin door het park naar het

museum 21 . Daaruit ga je linksaf en bij het derde stoplicht naar rechts 22 . Vervolg de weg en
ga de tweede rechts voor origami 23 . Loop nog verder met de weg mee voor boeken 24 .
Volg de grote straat, parallel eraan eet je een burger 25 of een taartje 26 . Maak een selfie met
de Skytree 27 28 . Steek het water over en loop langs het spoor met het park 29 op rechts.
Ga terug over het water en loop langs de rivier. Steek over met de Azumabrug en neem een
boot 30 . Loop verder via de winkelstraten 31 naar de tempel 32 en het pretpark erachter 33 .
Eindig hier voor het diner 34 . Of ga verder door voor een escaperoom 35 .
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1 TOKYO STATION - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Marunouchi-kant van Tokyo Station, de bakstenen kant, dateert van 1914. Er wordt

De ingang is moeilijk te vinden, maar naast het restaurant Taimeiken zit een lift die je naar de
vierde verdieping brengt, en dan ben je in het Kite museum. Het is klein, maar helemaal vol

gezegd dat het gebouwd is met het centraal station van Amsterdam in het achterhoofd. In
1945 is dit station grotendeels vernietigd door bombardementen, maar snel daarna weer in

met vliegers uit diverse perioden en van diverse formaten. Als je van gekke, kleine
oorspronkelijke musea houdt, mag je deze zeker niet missen als je in de buurt bent.

oude staat hersteld. Tegenwoordig vertrekken en arriveren er meer dan 3000 treinen per dag.
En het is zo groot, met zoveel uitgangen, winkelstraten en perrons dat je er makkelijk kunt
verdwalen.

1-12-10 nihonbashi, chuo-ku, +0081(0)3- 32752704, ma-za 11.00-17.00, entree ¥200,
nhonbashi station

1-9 marunouchi, chiyoda-ku, www.tokyostationcity.com, tokyo station

6 K&K BAR - ETEN & DRINKEN

Op een hoekje met een terras boven de rivier zit de K&K bar, ook wel de Nihonbashi 111
2 TOKYO STATION GALLERY - LEUK OM TE DOEN

De Tokyo Station Gallery is in 1988 opgezet met de gedachte dat cultuur voor iedereen
beschikbaar moet zijn. En als mensen geen tijd hebben om naar kunst te komen, komt de
kunst wel naar hen. En dat is succesvol gebleken, gezien de grote hoeveelheid bezoekers en
de populaire wisselende exposities. Sta op de eerste verdieping even stil bij de
orginele zwartgeblakerde bakstenen muur. Een overblijfsel van de bombardementen op
Tokio.
1-9-1 marunouchi, chiyoda-ku, www.ejrcf.or.jp/gallery, +0081(0)3-32122485, di-do & za-zo
10.00-18.00, vr 10.00-20.00, entree zie website, tokyo station

genoemd. Je zit hier heerlijk voor een vers getapt biertje. Als je buiten kunt zitten: grijp je
kans. Je hebt dan een perfect uitzicht op de historische Nihonbashibrug. Ook kun je hier goed
kijken naar de salary men die zich in identieke pakken haasten naar een drankje met de baas
of hun heel kleine appartement.
1-1 nihonbashi, chuo-ku, nihonbashi111.jp, +0081(0)3-35163111, ma-vr 11.00-14.00 &
16.00-23.30, za-zo 11.00-22.30, bier ¥500, nihonbashi station
7 BIRTHPLACE MARKER OF THE FOUNDER OF THE NIHONBASHI FISHMARKET - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Naast de beroemde Nihonbashibrug vind je dee Birthplace marker of the Founder of the
Nihonbashi Fishmarket ter nagedachtenis aan de oprichter. Toen Tokio nog Edo heette was

3 TOKYO CHARACTER STREET - SHOPPEN

dit de plek waar de vishandel groeide en bloeide, dankzij de ligging nabij het kasteel. Vanuit dit

Onder het station van Tokio is nog een hele wereld te ontdekken, en een van die stukjes is
Tokyo Character Street. Je kunt hier werkelijk elk tekenfilmfiguurtje vinden dat ooit op de
Japanse televisie was, zoals Hello Kitty en Pokémon, maar ook Rilakkuma en Moomin. Als je
een liefhebber bent van anime en cartoons in Japanse stijl mag je dit zeker niet missen. En
ben je uitgekeken, dan kun je naar Kitchen Street of een van de vele winkels van Daimaru. Er
gebeurt van alles onder de grond in Tokio.
1-9-1 marunouchi, chiyoda-ku, www.tokyoeki-1bangai.co.jp/street/character,

8 HOUNEN MANPUKU - ETEN & DRINKEN

De voorkant en de inrichting van het klassieke Japanse restaurant Hounen

+0081(0)3-32100077, dagelijks 10.00-20.00, tokyo station

Manpuku herinneren je eraan dat je in een van de de oudste buurten van Tokio bent.
Tegenwoordig maakt dit deel uit van het financiële district. Aan de achterkant kun je eten op
de veranda boven het water met uitzicht op de Nihonbashibrug. En de enorme snelweg

4 HAIBARA - SHOPPEN

Haibara is een tweehonderd jaar oude papierwinkel, washi in het Japans. Wa betekent Japan
en shi betekent papier, Japans papier dus. Dit papier werd van oudsher gebruikt in de Japanse
kunst, zoals bijvoorbeeld origami. In dit winkeltje kun je alle soorten washi in bijzondere
dessins kopen. Je vindt hier ook geweldige souvenirs gemaakt van washi zoals waaiers,
fotolijstjes en notitieboekjes.

eroverheen. Dit is een goed voorbeeld van de contrasten van Tokyo.
1-8-6 nihonbashimuromachi, chuo-ku, hounenmanpuku.jp, +0081(0)3- 32773330, ma-za
11.30-14.30 & 17.00-23.00, gemiddeld gerecht ¥1200, nihonbashi station, mitsukoshimae
station
9 SUIGIAN - LEUK OM TE DOEN

Onderga een bijzondere ontmoeting met Noh, de 650 jaar oude podiumkunst in Suigian. Je

2-7-1, nihonbashi, chuo-ku, haibara.co.jp, +0081(0)3-32723801, ma-vr 10.00-18.30, za-zo
10.00-17.30, nihonbashi station

hoeft het niet te begrijpen om het te waarderen.Je moet even goed kijken voor de ingang,
maar de trap af naar beneden is de juiste. Binnen is een prachtig elegante ruimte. Smaakvol
ingericht met verschillend zitjes en een grote bar. Er zijn meestal drie voorstellingen per dag,

5 KITE MUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Deze route is van preview

monument met duidelijke uitleg heb je een mooi uitzicht op de brug en de rivier. De snelweg
die eroverheen loopt voegt daar niet veel moois aan toe, maar er zijn plannen om hem
ondergronds te maken.
1-8-1 nihonbashimuromachi, chuo-ku,

5
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die gehouden worden op het vierkante podium. Tussen de voorstellingen door is de bar
geopend en zijn er kortere optredens.
2-5-10, b1f, nihonbashi-muromachi, chuo-ku, suigian.jp, +0081(0)3-35279378, ma-za
11.00-23.30, zo 11.00-21.00, entree ¥3500, mitsukoshimae 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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