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De Nes
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>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Beurs van Berlage

ROUTE
CENTRUM
OVER DE ROUTE

Dit is de meest toeristische wandeling. Je komt onder andere langs de plekken die
Amsterdam zo beroemd maken. De Wallen, maar ook de multiculturele Zeedijk en de
grachtengordel. Het is een gevarieerde route met een rijke geschiedenis en je loopt zowel
door drukke als rustige stukken van de stad. Het is een vrij uitgebreide wandeling dus je zou
hem ook in tweeën kunnen splitsen door halverwege de Oudezijds Achterburgwal af te lopen
terug naar het beginpunt.

DE WIJKEN

Als je met de trein aankomt op Centraal Station ben je meteen in het levendige hart van
Amsterdam. Veel toeristen komen niet verder dat het Damrak, de Wallen en de Kalverstraat.
Maar het centrum heeft veel meer te bieden dan alleen dat. Amsterdam heeft een groot deel
van zijn faam te danken aan de grachtengordel, die in 2010 een plaats heeft gekregen op de
UNESCO-Werelderfgoedlijst. In de Gouden Eeuw verrezen monumentale panden met grote
binnentuinen en de Kalverstraat veranderde van een stoffige veemarkt in een chique
winkelstraat. Helaas zitten er tegenwoordig vooral veel doorsneezaakjes. Toch zijn er rond de
Kalverstraat mooie plekjes te vinden, zoals het Begijnhof, de Beurs van Berlage, het Paleis op
de Dam en het Amsterdam Museum. Rondom de grote winkelstraten vind je kleinere
straatjes met boetieks en speciaalzaken.
Tussen alle grachten en bijbehorende grachtenpanden zou je bijna vergeten dat Amsterdam
niet in de Gouden Eeuw maar veel eerder ontstond en in 1342 al stadsrechten kreeg. Aan de
huidige plattegrond is nog goed te zien hoe de middeleeuwse stad is gebouwd rondom de
haven, waarvan nu niet meer over is dan het stukje water naast het Damrak. Waar nu het
Centraal Station is, was vroeger de open zee.
’s Werelds bekendste hoerenbuurt, de Wallen, vormt het oudste deel van de stad. Je struikelt
hier regelmatig over dronken vrijgezellenfeestjes maar toch mag je dit stuk centrum zeker niet
overslaan. De Zeedijk en Nieuwmarkt tellen talloze leuke cafés en Aziatische winkeltjes en
eettentjes. Hier in het Chinatown van Amsterdam vind je ook de boeddhistische tempel Fo
Guang Shan He Hue, de grootste in traditioneel Chinese paleisstijl gebouwde tempel in
Europa. De gemeente Amsterdam is momenteel met een grootschalig project bezig om de
Wallen en het Damrak aantrekkelijker te maken. Onder de noemer Project 1012 zijn er nu al
diverse modeateliers die etalages hebben tussen de hoeren.

WEINIG TIJD

Waterlooplein + De Magere Brug + Fotografiemuseum Foam + Begijnhof + Brouwerij de
Prael

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.40 km)

Neem rechts de Oudezijds Armsteeg om via huisgebrouwen bier

bij een bijzondere kerk

te komen. Loop terug en eindig in de oudste kroeg van Amsterdam
Loop van het Centraal Station naar de Prins Hendrikkade voor slowfood
over de kade en bewonder de Schreierstoren
Zeedijk op voor iets lekkers
taart

. Vervolg je weg

. Ga de Oudezijds Kolk in en dan linksaf de

. Duik Chinatown in

. Geniet van koffie met

of loop verder naar café-restaurant In de Waag

. Steek de Nieuwmarkt over en

loop langs het water de Kloveniersburgwal op. Ga links de Zandstraat in en loop over het
voormalige kerkhof naar het Rembrandthuis

. Loop over het Waterlooplein

stadhuis. Ga via de brug over de Amstel de Staalstraat in voor bonbons

langs het

en sla op de

Kloveniersburgwal linksaf, de Halvemaansteeg in. Steek het Rembrandtplein schuin over, ga
de Utrechtsestraat in en linksaf de Herengracht op. Loop tot de Amstel en ga naar rechts voor
de Hermitage

en Magere Brug

. Ga vanaf de brug rechtsaf de Prinsengracht op en

daarna rechts de Utrechtsestraat in, daar vind je een leuke conceptstore
over en sla linksaf om langs de Keizersgracht en twee musea te lopen
de Vijzelstraat in, tot aan de Munttoren
Oudemanhuispoort

. Steek het water
. Sla rechtsaf

. Ga de Nieuwe Doelenstraat in en loop door de

naar de Oudezijds Achterburgwal. Ga links en meteen rechts de brug

over en loop even rechts door theaterstraat de Nes

. Ga de brug over en loop naar

links langs het water van het Rokin. Neem dan rechts de Olieslagerssteeg en de Heiligeweg
voor restaurant Blue°
beste Vlaamse friet

. Ga vanaf de Kalvertoren rechtdoor de Voetboogstraat in voor de
. Loop de straat uit en ga door de poort naar het Begijnhof

links de Gedempte Begijnensloot in en via het Amsterdam Museum
Voorburgwal
Paleis

naar de Nieuwezijds

. Loop dan via de Mozes en Aäronstraat de Dam op, met het Koninklijk

en de Nieuwe Kerk

experimentele kunst

. Ga

. Steek de Dam over en neem links de Warmoesstraat voor

en een chocoladehemel

. Sta even stil bij de Beurs van Berlage

. Loop via de Paternostersteeg links, ga terug naar de Warmoesstraat en neem dan de
Wijde Kerksteeg naar de Oude Kerk

. Vervolg je weg links op de Oudezijds Voorburgwal

en ga via de Lange Niezel verder door de Warmoesstraat voor een huisgemaakte pasta
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DWAZE ZAKEN - ETEN & DRINKEN

Deze gezellige plek verwacht je niet tegenover het Centraal Station. Toch voel je je al snel
helemaal op je gemak in de kunstig aangeklede woonkamer. Bij Dwaze Zaken kun je terecht
voor een dagschotel of biertje. Op maandagavond kun je ‘eten wat de pot schaft’ voor maar €
6. Er worden vaak live jazzoptredens en wisselende exposities georganiseerd.
prins hendrikkade 50, www.dwazezaken.nl, ma-za 9.00-0.00, zo 9-17.30, € 18, tram 1, 2, 4, 5,
9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

SCHREIERSTOREN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Schreierstoren uit 1487 maakte ooit onderdeel uit van de stadsmuur die langs de haven
liep. De naam zou zijn ontstaan omdat in VOC-tijd Amsterdamse vrouwen hier schreiend
(huilend) afscheid namen van hun mannen. Een mooi verhaal, maar waarschijnlijk niet waar:
’schray’ betekent scherp, naar de scherpe hoek die de stadsmuur hier maakte. Tegenwoordig
kun je in het mooie decor van de toren en op het terras boven het water neerstrijken voor
koffie en lunch.
prins hendrikkade 94-95, www.schreierstoren.nl, café open dagelijks van 10.00-1.00, vrij-za
10.00-2.30, zo 12.00-1.00 , entree gratis, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

HOFJE VAN WIJS - ETEN & DRINKEN

Zelfgebrande koffiebonen zijn tegenwoordig helemaal hip, maar er is niets nieuws aan. Dat
wordt bewezen bij Hofje van Wijs. Dit zaakje importeert al meer dan tweehonderd jaar koffie
en thee. Op de binnenplaats is de chaos van de Zeedijk even heel ver weg en proef je hoe de
nu zo alledaagse drankjes smaakten toen ze nog luxeproducten waren.
zeedijk 43, www.hofjevanwijs.nl, di-zo 12.00-23.00 , koffie vanaf € 2,10, thee vanaf € 3,00,
tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

TOKO DUN YONG - SHOPPEN

Toko Dun Yong is verreweg de grootste en, met z’n zestig jaar, ook een van de oudste toko’s
van de stad. Je kunt hier sojasaus en noedelsoep krijgen, maar ook minder bekende waren,
zoals kikkerpoten en felgekleurde loempia's. Verspreid over zes verdiepingen vind je meer dan
alleen eten en drinken; ook voor woks, fonduesets, boeken, muziek en porselein kun je hier
terecht. In het restaurant op de tweede verdieping eet je goede ramensoep.
stormsteeg 9, www.dunyong.com, ma-vr 9.00-19.00, za 9.00-18.00, zo 12.00-18.00, tram 1, 2,
4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

ASIA STATION - SHOPPEN

Azië levert ons niet alleen eeuwenoude (eet)tradities, maar ook veel hips. Het strakke Asia
Station verzamelt al het nieuws dat het continent te bieden heeft: van bubble tea tot mooie
Asian Style jurkjes en van gadgets die je nog nooit eerder zag tot cosmetica van bijzondere
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Aziatische merken.
zeedijk 100, www.asiastation.nl, dagelijks 11.30-21.00, tram 1, 2, 4 ,5, 9, 13, 16, 17, 24, 26
centraal station

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

FO GUANG SHAN HE HUE TEMPLE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

colofon

De Fo Guang Shan He Hue Temple is de grootste Chinees-boeddhistische tempel in Europa.
Hij is in gebruik voor boeddhistische vieringen en je kunt er een cursus Chinees of
boeddhisme volgen. Een rondleiding volgen behoort ook tot de mogelijkheden, maar dan
moet je wel van tevoren even reserveren.

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.

zeedijk 106-118, www.ibps.nl, di-za 12.00-17.00, zo 10.00-17.00, entree gratis, tram 1, 2, 4, 5,
9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

NAM KEE - ETEN & DRINKEN

Nam Kee is bekend van het boek De oesters van Nam Kee van Kees van Beijnum, en toch
ook een beetje van Katja Schuurman uit de verfilming ervan. Het restaurant zorgt vooral voor
goed, goedkoop en authentiek Chinees eten in ongezellig tl-licht.
zeedijk 111-113, www.namkee.net, dagelijks 12.00-23.00, € 12, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17,
24, 26 centraal station, metro 51, 53, 54 nieuwmarkt

Kent de stad beter dan vrienden die er al veel langer wonen en doet niets liever dan
iedereen vertellen hoe leuk het hier is. Houdt van nieuwe adresjes en vooral
NAME
koffietentjes, lekker eten, picknicken in het (Wester)park en de zondagochtend als
Femke
Dam
Amsterdam bijna dorps aandoet. Favoriet: met het pontje naar Noord, dat is bijna
Photography
vakantie.
Hans Zeegers

LAATSTE UPDATE
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LATEI - ETEN & DRINKEN

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.

Misschien verwacht je Latei eerder in de Pijp of de Jordaan, maar niet hier tussen de Chinese
eethuizen. Je drinkt hier niet alleen een goede kop koffie. Dit is ook de plek voor wie van
curiosa uit de jaren zestig en zeventig houdt. Alles wat je ziet, is dan ook te koop.
zeedijk 143, www.latei.net, ma-wo 8.00-18.00, do-vr 8.00-22.00, za 9.00-22.00, zo
11.00-18.00, € 4, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station, metro 51, 53, 54
nieuwmarkt

LOCAL

IN DE WAAG - ETEN & DRINKEN

De Waag maakte onderdeel uit van de middeleeuwse stadsmuren. Het gebouw stond er al in
1425 en heette toen Sint Antoniespoort. In de 17e eeuw werd het verbouwd tot waag: een
gebouw om goederen te wegen. Later was het nog een gildehuis, museum,
brandweerkazerne en het anatomisch theater waar Rembrandts schilderij De anatomische les
van Dr. Nicolaes Tulp zich afspeelt. Nu kun je bij restaurant In de Waag lunchen, borrelen en
dineren. Je hebt vanaf het terras een prachtig zicht op de imposante Waag.
nieuwmarkt 4, www.indewaag.nl, dagelijks 9.00-16.00, 17.00-22.30, € 23, tram 1, 2, 4, 5, 9,
13, 16, 17, 24, 26 centraal station, metro 51, 53, 54 nieuwmarkt
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NAME

FEMKE DAM

