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Deze wandeling laat een stuk Amsterdam zien vol historische winkel- en grachtenpanden. Je
loopt door de gezellige Haarlemmerstraat en het prachtige, rustige Prinseneiland naar de
levendige Jordaan met zijn vele cafés. De Negen Straatjes zijn een absolute must voor de
shopaholic, maar ook als je niet van shoppen houdt is de wandeling de moeite waard, omdat
deze buurt absoluut tot de mooiste stukjes van Amsterdam behoort, met mooie vergezichten
over de vele bruggen en grachten.

DE WIJKEN

De Jordaan wordt gezien als de meest gezellige wijk van Amsterdam. Vroeger een echte

Begin in de leuke Haarlemmerstraat
en loop terug

. Sla linksaf voor het West-Indisch Huis

. Ga rechts de Buiten Oranjestraat in. Ga onder het spoor door en

kies op het Hendric Jonkerplein de Bickersgracht. Neem de eerste brug links en loop links het
Prinseneiland op

. Ga aan het einde van de straat rechts, vervolgens weer rechts tot de

Galgenstraat en dan naar links het water over. Ga links, steek na het spoor de weg over en
dan links de Haarlemmerdijk op
Vinkenstraat in

. Neem de eerste rechts en ga dan weer rechts de

. Ga naar links en loop de Brouwersgracht op

. Steek de eerste brug

over en loop dan rechts de Palmstraat in, die je uitloopt tot de Palmdwarsstraat. Sla hier
linksaf en geniet van echte Jordaanse straatjes. Ga linksaf de Lindengracht op en dan via de
Noorderkerkstraat naar de Noordermarkt

. Sla rechtsaf de Westerstraat in en neem

volkswijk, maar de laatste tien jaar steeds meer veryupt omdat iedereen met een beetje geld
hier graag een hoop neertelt voor een pandje.

de eerste rechts. Ga dan links de Boomstraat in. Steek de Tweede Boomdwarsstraat schuin

Je zou dus bijna vergeten dat deze buurt vroeger ver verwijderd was van de rijkdom van de
grachtengordel. De Jordaan werd aangelegd in 1612, als volkswijk voor de arbeiders en
emigranten. In de 19e eeuw sloeg de verpaupering toe, maar vanaf de jaren 70 is de
gemeente begonnen aan een grote renovatie en sindsdien is de Jordaan veranderd van een
volkswijk in een dure wijk met veel hoog opgeleiden.

zaakjes

Het lijkt misschien zo dat de bijzondere sfeer van weleer, van volkszangers, bruine kroegen en
slappe grappen in plat Amsterdams, voorgoed verdwenen is. In de panden waar ooit de
ambachtelijke bedrijven gevestigd waren, zijn nu hippe winkels en woonhuizen te vinden.
Maar die goeie ouwe tijd is lang niet vergeten. Op het Johnny Jordaanplein bijvoorbeeld,

rechtdoor en ga links de Elandsgracht op voor

waar het Hollandse levenslied geëerd wordt. En voor een echt avondje smartlappen ga je nog
steeds naar Café Nol op de Westerstraat.

links. Steek het water over en ga links en weer rechts voor de Turnzaal

naar over naar de Karthuizersstraat

. Loop linksaf de Tichelstraat in en loop langs leuke

. Steek de Egelantiersgracht over en loop naar links, tot het einde aan de

Prinsengracht. Ga die op en neem de eerste rechts voor bijzondere T-shirts

Nieuwe Leliestraat, ga naar links en dan de eerste rechts de Bloemgracht op. Vervolg je weg
tot de volgende brug, steek die over, ga rechtsaf de Bloemstraat in en dan links. Loop

levenslied

voor elke bezoeker van Amsterdam. Logisch ook, want dit gebied telt veel unieke boetieks,
delicatessenzaken, woonwinkels en leuke cafés. De Negen Straatjes lopen parallel langs
elkaar tussen de grachten door en worden gezien als het beste winkelgebied van Amsterdam.

WEINIG TIJD

Prinseneiland + Haarlemmerstraat + Appeltaart bij Winkel 43 + Negen Straatjes + Anne
Frank Huis

en de kopstukken van het Hollandse

. Ga rechts de Prinsengracht op, rechts de Oude Looiersstraat in en neem de

eerste links. Ga het water over, aan de overkant naar rechts en op de Lijnbaansgracht naar

volgende brug naar de Passeerdersgracht
Net als de Jordaan zijn ook de Negen Straatjes de afgelopen jaren uitgegroeid tot vaste prik

. Loop door de

. Loop die af tot de Prinsengracht, ga naar links

en neem de eerste brug rechts voor de Negen Straatjes
de Herengracht naar links voor een likeurtje

. Neem de

. Ga aan de overkant van

. Steek de Herengracht weer over en loop

rechts langs het water. Neem de eerste rechts voor lekker eten

en leuke winkels

, ga op de Singel naar links en dan weer naar links. Loop door de winkelpassage
en steek bij de Westermarkt de straat over voor bezienswaardigheden

. Ga

verder over de Prinsengracht en dan naar rechts de Leliegracht op. Eindig de wandeling met
een diner
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I LOVE VINTAGE - SHOPPEN

Roaring fifties, petticoats, The Great Gatsby-stijl en pin-up jurken... Als je echt in stijl naar een
feestje wilt, loop dan zeker binnen bij I Love Vintage. Je vindt er een uitgebreide collectie
tassen, schoenen en accessoires. Ze hebben veel vintage stukken maar ook nieuwe kleding in
fifties look.
haarlemmerstraat 25, www.ilovevintage.com, ma-za 10.30-18.00, zo 11.30-17.00, tram 1, 2, 4,
5, 9, 13, 16, 17, 24 centraal station

JAY'S JUICES - ETEN & DRINKEN

Slecht geslapen, iets te diep in het glas gekeken of gewoon behoefte aan een oppepper?
Jay's juices is perfect om de dag mee te beginnen vanwege de vitamineboost, maar ook door
de positieve energie die Jay uitstraalt. Hij denkt graag mee over het perfecte sapje, kweekt
zelf supergezond tarwegras én koopt alle ingrediënten dagvers. Juices from the heart, zoals
hij zelf zegt.
haarlemmerstraat 14, www.jaysjuices.nl, ma-za 8.00-18.00, vanaf € 3, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13,
16, 17, 24 centraal station

VINNIES - ETEN & DRINKEN

Je bent doordeweeks al vroeg ’s ochtends welkom in de strakke woonkamer met Deense
designstoelen en Nederlandse designlampen. Bij Vinnies werken ze zoveel mogelijk met
biologische, fair tade én milieuvriendelijke producten; bijvoorbeeld door alleen maar met
seizoensgroenten te koken. Zelf proberen? Alle ingrediënten uit de geserveerde gerechten zijn
te koop, zoals biologische quinoa en huigemaakte granola.
haarlemmerstraat 46, www.vinnieshomepage.com, ma-vr 7.30-18.00, za 9.00-18.00, zo
9.30-18.00, sandwich € 8, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24 centraal station

SUKHA - SHOPPEN

Sukha betekent ‘levensvreugde’ in het Sanskriet en dat is dan ook wat de eigenaressen van
de eco-friendly winkel proberen over te brengen. Er hangen handgeschreven teksten op die je
doen glimlachen. De rode draad hier is liefde en aandacht; van de bijzondere
(woon)accessoires tot duurzame kleding en boeken. Sukha heeft ook een eigen label met
pure producten uit India, Nepal, Peru en Indonesië.
haarlemmerstraat 110, www.sukha-amsterdam.nl, ma 11.00-18.30, di-za 10.00-18.30, zo
12.00-17.00, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24 centraal station

STORE WITHOUT A HOME - SHOPPEN

Als je iets bijzonders voor je huis wilt, moet je bij Store without a home zijn. De eigenaar is
altijd op zoek naar meubels, lampen en woonaccessoires die nauwelijks in Nederland te
verkrijgen zijn. De collectie bestaat uit internationaal interieurdesign van zowel gevestigde als
nieuwe ontwerpers, zoals kasten van Seletti, porselein van Lenneke Wispelwey en lampen
van Fraumaier.
haarlemmerdijk 26, www.storewithoutahome.nl, ma 13.00-18.00, di-za 10.00-18.00, tram 1, 2,
5 13, 17 martelaarsgracht

PRINSENEILAND - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Dit is misschien wel het mooiste stukje Amsterdam, maar het wordt vaak over het hoofd

WEST-INDISCH HUIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het voormalige hoofdkantoor van de West-Indische Compagnie, het West-Indisch Huis, heeft
een prestigieuze uitstraling. Het werd vroeger gebruikt voor vergaderingen van de Heren XIX,
de bestuurders van de West-Indische CompagnieI die in goud, suiker, koffie en slaven
handelden. Hier werd besloten een fort te bouwen op het eiland Manhattan, dat later New
York zou worden.
herenmarkt 99, niet geopend voor het publiek, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24 centraal station

MEEUWIG & ZN. - SHOPPEN

Die heerlijke olijfolie en balsamicoazijn van je favoriete restaurant? Grote kans dat die van
Meeuwig en Zn. komen. Het familiebedrijf werkt met producten die ze importeren uit onder
meer Spanje, Griekenland, Italië en Engeland. Doordat de olijfolie uit stalen tanks wordt
verkocht, hebben ze ook die van de kleine, onbekende boeren die zelf geen flessen in het

Deze route is van

buitenland verkopen.
haarlemmerstraat 70, www.meeuwig.nl, ma-vr 10.30-18.00, za 10.00-17.30, tram 1, 2, 4, 5, 9,
13, 16, 17, 24 centraal station

5

gezien. De scheepswerven en pakhuizen hier werden gebruikt door de West-Indische
Compagnie. Er werd haring, graan, tabak, wijn, zout, ansjovis, kattenhuid, pek en teer
opgeslagen. Vanaf de eerste helft van de 20e eeuw raakte de buurt in het slop. Tot na de
Tweede Wereldoorlog woonde bijna niemand op het Prinseneiland, tot kunstenaars het
herontdekten. De oudste, 17e-eeuwse huizen zie je op nummer 269 en 517.
prinseneiland, tram 3 zoutkeetsgracht

THE MOVIES - LEUK OM TE DOEN

Niet Tuschinski, maar The Movies is de oudste bioscoop van Amsterdam. Dit stijlvolle
filmtheater uit 1912 heeft een prachtig art-deco-interieur. Je kunt er bovendien in
comfortabele stoelen film kijken. Je ziet hier doorgaans de wat kleinere arthouse films.
haarlemmerdijk 161-163, www.themovies.nl, restaurant vanaf 17.30, laatste film begint
meestal rond 21.45, entree € 11,00, tram 3 haarlemmerplein
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.

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

2016-09-21 15:18:51
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.
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