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ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 10.20 km)

OUD-WEST

Start bij de meesters 1 . Loop naar de Stadhouderskade, steek de brug over en ga links op

& HET VONDELPARK

OVER DE ROUTE

Deze route is voor cultuurliefhebbers die graag musea bezoeken. Het Museumplein is
natuurlijk niet te missen op deze route. Daarnaast zie je ook veel interessante architectuur
tijdens het wandelen, zowel oud als nieuw. Maar ook mensen die van lekker eten houden
komen aan hun trekken bij de talloze cafés en restaurants op de Overtoom en in de nieuwe
Hallen. Het is een lange tour, die je ook goed op de fiets zou kunnen doen.

DE WIJKEN

Als de Amsterdamse upper class zich ergens ophoudt, dan is het wel hier. Je kunt het ze niet

de Lijnbaansgracht. Blijf hier rechts en loop via de Korte Leidsedwarsstraat naar het
Leidseplein 2 . Ga langs de Schouwburg en sla de Vondelstraat in. Neem de eerste links en
de volgende rechts langs de Zevenlandenhuizen 3 . Loop door het Vondelpark 4
Ga rechts om de kerk heen 7

5

6 .

richting de Overtoom 8 . Steek over en ga de Tweede

Constantijn Huijgensstraat in. Ga de eerste rechts en de eerste links voor koffie 9

10 11

en een leuke winkel 12 . Neem de Kinkerstraat naar links 13 en sla rechts de Tollensstraat in
14 . Loop terug de Kinkerstraat op en volg deze tot de Ten Katestraat. Sla rechtsaf voor goede

steaks en bier 15 . Ga rechts de Jan Hanzenstraat in en loop door tot aan de Da Costakade.

kwalijk nemen: het is een fijne buurt, met het Vondelpark als achtertuin, de P.C. Hooftstraat
om de hoek, een keur aan statige herenhuizen, stadsvilla's en fijne cafés binnen handbereik.

Ga links voor twee monumentale panden 16 en loop verder tot de De Clercqstraat. Sla hier

Ook het Museumkwartier grenst aan het Vondelpark, wat betekent dat je hier een groot deel
van Amsterdams belangrijkste culturele bezienswaardigheden vindt. Het Concertgebouw
bijvoorbeeld, maar ook de drie grootste musea van de stad: het Rijksmuseum, het Stedelijk

Bilderdijkkade, ga naar links en dan naar rechts de De Clercqstraat in 18 19 . Kom even bij in

Museum en het Van Goghmuseum. Afgelopen jaren hebben ze allemaal een grondige
opknapbeurt gehad. Vooral het Rijksmuseum was toe aan een omvangrijke renovatie, die
uiteindelijk maar liefst tien jaar duurde. In 2013 opende het museum, mooier dan ooit opnieuw
de deuren. Het Museumplein ligt er dus weer prachtig bij, je kunt nu zelfs weer onder het
Rijksmuseum doorfietsen.
Oud-West typeert zich vooral door ontzettend veel leuke buurtcafés en winkels en is daardoor
de afgelopen jaren echt een populaire buurt geworden onder twintigers en dertigers. Je komt
op de Overtoom veel studenten en jonge mensen tegen die ergens voor een leuke prijs
aanschuiven om een daghap te eten.
Een belangrijke nieuwe hotspot in Oud-West bevindt zich bij de Kinkerbuurt. De plek waar ooit
de eerste elektrische trams in Amsterdam werden onderhouden heeft een nieuw leven
gekregen. De voormalige tramremise werd begin 20e eeuw gebouwd en is sinds 2014
geopend als de Hallen, een centrum voor media, cultuur, horeca en ambachten. Een prachtige
plek waar je kunt eten, drinken, naar de bioscoop kunt en waar maandelijks leuke
evenementen worden georganiseerd.

WEINIG TIJD

Rijksmuseum + Vondelpark + De Hallen + Bellamystraat + Stedelijk Museum

linksaf 17 , neem de Bilderdijkstraat en meteen links het Bilderdijkpark. Loop door tot de

de huiskamer van de buurt 20 en ga dan links de Tweede Kostverlorenkade op. Steek door
het park naar de Korte Schimmelstraat en ga rechts de Jan Hanzenstraat in. Ga linksaf en loop
tot de Bellamystraat 21 . Ga hier naar rechts 22 en dan links, rechts en links de Jan Pieter
Heijestraat. In die straat vind je leuke zaakjes 23 24 25 . Ga dan links de Jacob van
Lennepkade op, rechtsaf de Nicolaas Beetsstraat in en loop via de Arie Biemondstraat naar
kunstinstallaties 26 en een oud ziekenhuisterrein 27 . Zigzag naar de Ite Boeremastraat, ga
rechts en dan links de Kanaalstraat in. Bij de Jan Pieter Heijestraat ga je naar links 28 29 . Sla
rechtsaf de Eerste Helmersstraat in, loop tot de Rhijnvis Feithstraat, waar je met de hele buurt
pizza eet 30 . Ga hier links de Overtoom op 31 . Loop vanaf hier een stukje terug, ga rechtsaf
de Frederiksstraat en vervolgens het Vondelpark in. Verlaat het park bij de Jacob
Obrechtstraat, die je blijft volgen 32 . Loop vanaf hier rechts de Van Breestraat in en ga aan
het einde van de straat naar links. Volg die straat tot de Van Eeghenstraat, ga naar rechts, ga
op de Van Baerlestraat links en neem dan de tweede rechts om je te vergapen aan de P.C.
Hooftstraat 33 . Ga rechts de Van de Veldestraat in, die uitkomt bij twee van de belangrijkste
musea van de stad 34 35 . Steek het Museumplein schuin over en eindig je dag met een

bijzondere muziekervaring 36 .
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1 RIJKSMUSEUM - BEZIENSWAARDIGHEDEN

6 VILLA PIERRE CUYPERS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Na een grondige renovatie is het Rijksmuseum in 2013 heropend. En hoe! In tachtig
schitterende zalen geven achtduizend objecten een overzicht van achthonderd jaar

Pierre Cuypers, een van Amsterdams grootste architecten, bouwde in 1877 zijn droomhuis
aan het Vondelpark: Villa Pierre Cuypers, tegenover de door hem ontworpen en geliefde

Nederlandse kunst en geschiedenis. Hoogtepunten als De Nachtwacht van Rembrandt en Het
Melkmeisje van Vermeer zijn te bewonderen in de beroemde eregalerij. Maak na je bezoek

Vondelkerk. Het heeft zowel neogotische als neorenaissancistische kenmerken. Bijzonder is
het tegeltableau waar drie mannen zijn afgebeeld met de tekst: ‘Jan bedenckt et, Piet
volbrengt et, Claesgen laeckt et. Och wat maeckt et’. Met Jan bedoelt hij de architect, met

nog een ommetje door de mooie museumtuin.
museumstraat 1, www.rijksmuseum.nl, dagelijks 9.00-17.00, entree € 17,50, tram 2, 5
hobbemastraat, 12 museumplein

Piet de bouwer en met Klaas de gemeente, die volgens Cuypers tegenwerkte.
vondelstraat 75, niet geopend voor het publiek, tram 1, 3, 12 eerste constantijn
huygenstraat/overtoom

2 STADSSCHOUWBURG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bij de Stadsschouwburg is dagelijks toptheater te zien. Je zit er prachtig op het balkon in de
klassieke Grote Zaal. De Rabozaal heeft juist een moderne uitstraling. De Stadsschouwburg is
de thuisbasis van Toneelgroep Amsterdam.
leidseplein 26, www.ssba.nl, openingstijden afhankelijk van programmering, zie website voor
programmering en prijzen, tram 1, 2, 5 leidseplein
3 ZEVENLANDENHUIZEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

7 VONDELKERK - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Vondelkerk is een sfeervol neogotisch monument bij het Vondelpark. De kerk is in 1872
gebouwd naar een ontwerp van Pierre Cuypers, die ook het Centraal Station en het
Rijksmuseum op zijn naam heeft staan. In het weekend is de grote zaal van de kerk te huur
als bijzondere locatie voor leuke feestjes en andere bijeenkomsten.
vondelstraat 120d, niet geopend voor het publiek, tram 1, 3, 12 eerste constantijn
huygenstraat/overtoom

In deze straat beleef je met de Zevenlandenhuizen een reis door Europa. Sam van Eeghen
wilde 120 jaar geleden zeven huizen bouwen, elk in de stijl van een ander Europees land. Je
herkent Duitsland (romantiek), Frankrijk (stijl van een kasteel uit de Loire), Spanje (geïnspireerd
door Moorse architectuur), Italië (doet denken aan een Palazzo), Rusland (uivormige koepel),
Nederland (noordelijke renaissance-stijl) en Engeland (Tudor cottagestijl).
roemer visscherstraat 20-30, niet geopend voor het publiek, tram 1, 3, 12 eerste constantijn

8 PIED à TERRE - SHOPPEN

Reislustige Amsterdammers weten het: Pied à Terre is de beste, grootste en mooiste
reisboekenwinkel van Amsterdam en ver daarbuiten. De zaak biedt een gigantische collectie
reisgidsen, wereldbollen, wandelkaarten en nog veel meer waar een beetje reiziger interesse
in heeft.
overtoom 135-137, www.piedaterre.nl, ma 13.00-18.00, di-wo & vr 10.00-18.00, do
10.00-21.00, za 10.00-17.00, tram 1, 3, 12 eerste constantijn huygenstraat/overtoom

huygenstraat/overtoom
4 VONDELPARK - LEUK OM TE DOEN

9 DE KOFFIE SALON - ETEN & DRINKEN

Het Vondelpark is voor veel Amsterdammers de ’achtertuin’. Het is de ideale plek voor
romantische picknicks, maar ook voor familiefeesten compleet met partytent en barbecue. In
de zomer biedt het Openluchttheater bovendien iedere woensdag tot en met zondag gratis

Er is niets mis met de koffie, die enkele jaren geleden nog de beste van Nederland werd
genoemd, maar De Koffie Salon is toch vooral de moeite waard vanwege het prachtige art-

dans-, toneel- en muziekoptredens.
constantijn huygenstraat, www.hetvondelpark.net, dagelijks, tram 2, 3, 5, 12, van baerlestraat

decopand uit 1933. Bewonder het kleurrijke glas-in-loodraam en de geometrische figuren. Je
kunt hier genieten op het fijne terras, maar ook binnen is het goed toeven.
eerste constantijn huygenstraat 82, www.dekoffiesalon.nl, dagelijks 7.00-19.00, tram 1, 3, 12
eerste constantijn huygenstraat/overtoom

5 VONDELPARK/3 - ETEN & DRINKEN

Na een grondige renovatie vormt het Vondelparkpaviljoen als vanouds de huiskamer van
Amsterdams beroemdste park. Er zijn een aantal culturele bedrijven gevestigd, maar ook het
toegankelijke restaurant Vondelpark/3. Op de kaart staan mediterrane lunch- en
dinergerechten in een modern jasje. De statige eetzaal en twee grote terrassen zijn ook de
perfecte plek om een kopje koffie te drinken of om in stijl te ontbijten.
vondelpark 3, www.vondelpark3.nl, ma-wo 9.30-0.00, do-za 9.30-1.00, zo 9.30-23.00, € 23,
tram 1, 3, 12 eerste constantijn huygenstraat/overtoom
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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.
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NAME

FEMKE DAM

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 koffietentjes, lekker
eten, picknicken in het (Wester)park en de zondagochtend
als Amsterdam bijna dorps aandoet. Favoriet: met het pontje
naar Noord, dat is bijna vakantie.
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