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OVER DE ROUTE

Als je een leuke wandeling wilt maken door een kleurrijke buurt met veel creatieve
initiatieven, dan moet je deze route zeker lopen. Ontdek leuke winkels en cafeetjes op de Jan
Evertsenstraat, geniet van het groen tijdens deze wandeling in het Erasmuspark en het
Westerpark. Een rondleiding bij Museum het Schip mag zeker niet ontbreken als je meer wilt
weten over de interessante Amsterdamse Schoolstijl. Vanaf Centraal Station kun je tram 13
nemen naar de Admiraal de Ruijterweg waar je de wandeling start.

DE WIJKEN

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 8.50 km)
Begin op de Admiraal de Ruijterweg 1

2

3

4

5 . Die gaat over in de Jan

Evertsenstraat, het kloppende hart van het hippe West 6

7

8

9 [ 10] 11 . Loop een

rondje langs de bijzondere architectuur van het Mercatorplein 12 , ga dan onder de poort door
de Mercatorstraat in en rechtsaf door de Jan Maijenstraat naar de Jeruzalemkerk 13 . Loop
rechts de James Cookstraat in naar de groene Vespuccistraat 14 , die je naar links in gaat. Zo
kom je in het mooie Erasmuspark 15 . Neem hier de eerste links 16 . Ga over het water naar
rechts en loop door de Mercatorstraat 17 . Loop nog een stukje langs het water naar de
Hoofdweg, ga hier rechts over de brug en loop naar Fossa 18 of ga meteen naar rechts, om
aan de overkant van het water je weg te vervolgen. Ga links de Griseldestraat in en aan het

De Baarsjes en Bos en Lommer: het waren tot een paar jaar geleden wijken waar
Amsterdammers liever niet kwamen, laat staan wilden wonen. Ook nu hebben ze volgens
sommigen nog een twijfelachtige reputatie, waardoor je ze niet snel in stadsgidsen zult

einde van die straat weer naar links. Via het straatje rechts en de trap kom je op de Bos en

terugvinden. Zonde, want hier gebeurt het juist. Het mooiste eraan is dat de bewoners en
ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de upgrade van hun wijk. Met initiatieven als Geef
om de Jan Eef (voor de winkelstraat Jan Evertsenstraat) en BoLo Boost (voor Bos en

Bosleeuw Midden 19 . Ga rechts de Leeuwendalersweg op en kijk bij de piggelmeewoningen

Lommer) hebben ze ervoor gezorgd dat verpauperde straten en buurten nieuw leven
ingeblazen werd. Nu bruisen de wijken met leuke initiatieven als pop-upstores en
weekendmarkten en kun je er prima winkelen. Echt grote ketens vind je hier niet, maar er is
des te meer ruimte voor kleine ondernemers met unieke ideeën.

Lommerweg, die je oversteekt om het Gulden Winckelplantsoen in te gaan. Je bent nu in

. Ga dan rechts de Hofwijckstraat in om terug te lopen naar de Bos en Lommerweg, waar je
naar links gaat 20 21 22 . Volg de Bos en Lommerweg tot de Willem de Zwijgerlaan, die je
naar rechts in gaat. Ga dan meteen naar links de Adolf van Nassaustraat in, voor zure bommen
23 . Loop door tot de Nieuwpoortstraat en ga hier naar rechts, om dan op de Nieuwpoortkade

linksaf te gaan. Loop langs de molen 24 en ga op de Haarlemmerweg naar rechts. Die volg je
West is nog altijd volop in beweging en typeert zich als een multiculturele wijk met veel
creatieve ondernemers. Ook het Westergasterrein in het Westerpark is een belangrijke spil in
de creatieve industrie geworden. De fabrieken worden al lang niet meer gebruikt om de stad
van gas te voorzien. In de transformatorhuizen en machinegebouwen bevinden zich nu
koffietentjes, een bioscoop en creatieve bedrijven. In de zomer is het Westerpark dé plek
waar ieder weekend festivals plaatsvinden en een keer per maand is er een Sunday Market.

tot je links over het water kan, het Westerpark 25 in. Ga rechtsaf het Westergasterrein op
26 27 28 . Loop dan naar links in de richting het spoor en ga hier naar rechts, blijf het spoor

volgen tot de tweede tunnel. Ga hier doorheen om in de Spaarndammerstraat te komen 29
30 . Ga rechtsaf voor een korte omweg naar Hammam 31 of loop verder naar twee

bijzondere eetplekjes 32 33 . Ga dan naar links, de Knollendamstraat in, en loop rechtsom
Dat West het middelpunt van creatieve energie is, is overigens niets nieuws. Zo n honderd
jaar geleden lieten de architecten van de Amsterdamse School hier hun fantasie de vrije loop.
Het resultaat is de Spaarndammerbuurt, waar je een enorme concentratie gebouwen in deze
bouwstijl vindt.

WEINIG TIJD

Jan Evertsenstraat + Pizzeria Buurman & Buurman + Westergasterrein + Museum Het
Schip + Spaarndammerstraat

om het Spaarndammerplantsoen heen naar een van de hoogtepunten van de Amsterdamse
School 34 .

1 BAR SPEK - ETEN & DRINKEN

Fijne hoekjes, mooie industriële lampen en een grote bank: in Bar Spek begin je de dag met
een latte, lekkere thee of bijzondere smoothie, zoals een green monster of bloody mary. Je
kunt hier ook genieten van oesters, lekkere pizza’s en andere Italiaanse lekkernijen als
melanzane alla parmigiana en een onmogelijke keuze aan tongstrelende toetjes.
admiraal de ruijterweg 1, www.barspek.nl, ma-do 8.00-1.00, vr-za 9.00-2.00, zo 9.00-1.00,
pizza € 12,50, tram 12, 13, 14 willem de zwijgerlaan
2 KLEIN BERLIJN - SHOPPEN

Eigenaresse Aya bracht een klein stukje Berlijn naar Amsterdam: bijzondere items voor een
prijs waarvan je niet steil achteroverslaat. Bij Klein Berlijn koop je handgemaakte sieraden,
mooie vintage kleding, kunst en alles wat je op de beroemde Berlijnse zondagsmarkten vindt.
Ook leuk: kies een lekkere thee als energy boost en vul je zakje als in een snoepwinkel.
admiraal de ruijterweg 9, www.kleinberlijn.com, ma 13.00-18.00, di-vr 10.30-18.00, za
10.00-18.00, zo 12.00-17.00, tram 12, 13, 14 willem de zwijgerlaan
3 THE WINE SPOT - SHOPPEN

De leuke mannen achter The Wine Spot bewijzen met hun kennis over en liefde voor wijn dat
wijn kopen niets stoffigs, maar een van de leukste dingen ter wereld is. De wijnen komen uit
zeven Europese landen, waaronder Roemenië. Zoek je een wijn voor bij een gerecht, dan
adviseren ze je. Ook voor gekoelde wijn en bijzondere biertjes kun je hier terecht.
admiraal de ruijterweg 43, www.thewinespot.nl, ma 14.00-19.00, di-vr 11.00-19.00, za
10.00-19.00, zo 12.00-18.00, tram 12, 13, 14 willem de zwijgerlaan, tram 7 jan evertsenstraat
4 STACH FOOD - SHOPPEN

STACH Food wil boodschappen doen graag persoonlijk en leuk maken. Dit is het vierde filiaal
in Amsterdam. Ooit begon de eigenaar met het aanbieden van dagverse maaltijden en
inmiddels zijn hier onder meer brood, wijn, bier en een eigen koffieblend bij gekomen. De
ingrediënten komen van leveranciers die STACH persoonlijk kent, zodat de medewerkers je
kunnen vertellen waarom juist dit zo lekker is.
admiraal de ruijterweg 77, www.stach-food.nl, ma-za 8.00-22.00, zo 9.00-22.00, tram 7 jan
evertsenstraat
5 FA. SPEIJKERVET - ETEN & DRINKEN

De koks van Fa. Speijkervet koken zoals oma dat vroeger deed. Pannen die al vanaf ’s
ochtends op het vuur staan, verse biologische en seizoensgebonden producten, een vol
aanrecht. Hier wordt zo min mogelijk weggegooid en wordt dus ook met organen gekookt. De
kidney pie en worsten zijn zeker de moeite waard. Met een beetje geluk komt er net een
taartje de oven uit.
admiraal de ruijterweg 79, www.speijkervet.nl, di-vr 14.00-0.00, za-zo 11.00-0.00, € 19,50,
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tram 7 jan evertsenstraat
6 RADIJS - ETEN & DRINKEN

Radijs is trots op de prettige locatie in het vernieuwde West. Op de kaart staan broodjes die
gebaseerd zijn op de omgeving, waaronder Oude Baarsjes: een broodje met kleine augurkjes
en mosterd. Amsterdamser kan niet! Drink een speciaalbiertje van een lokale brouwerij en
proef honing van de stadsimker. Geniet van het industriële interieur met veel hout of buiten
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op het grote terras aan het water.
jan evertsenstraat 41, www.radijs-amsterdam.nl, ma-vr 8.30-2.00, za 10.00-2.00, zo
10.00-1.00, € 16,50, tram 7, 13 marco polostraat

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.

7 DELI-CAAT - ETEN & DRINKEN

Bij Deli-caat koop je zelfgebakken Frans stokbrood en quiches, groenten, fruit en biologische
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levensmiddelen. Ga zitten voor een kop koffie van White Label of voor een belegd broodje. De
eigenaren noemen de zaak een mix van delicatessenwinkel, lunchroom en koffiebar. Ze
overleggen graag met de klant wat er verkocht moet worden. Eén ding staat voorop: alles
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moet erg lekker zijn.
admiralengracht 223, www.deli-caat.nl, ma-di 16.00-20.00, wo-zo 11.00-20.00, tram 7, 13
marco polostraat
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uitgever.

8 BAR BAARSCH - ETEN & DRINKEN

Met een dergelijke naam, locatie en een niet-aflatende stroom publiek is het niet overdreven
om Bar Baarsch het stralende middelpunt van de Baarsjes te noemen. Zakenlunches,
vrijdagmiddagborrels, spontane diners, stomende feestjes en brakke ontbijtjes; alles kan hier.
Een buurtcafé dus, maar dan in een eigentijds jasje, met goed eten, een uitgebreide bierkaart
(veel Amerikaanse speciaalbieren), dertig soorten whisky en verse gemberthee.
jan evertsenstraat 91, www.barbaarsch.nl, ma-do 10.00-1.00, vr 10.00-3.00, za 11.00-3.00, zo
11.00-1.00, € 15, tram 7, 13 marco polostraat

LOCAL

9 KNOTSKNETTER - SHOPPEN

In deze winkel vinden de eigenaren dat kinderen zichzelf moeten kunnen zijn en spelen en
ravotten in vrolijke kleding met grappige prints. Knotsknetter verkoopt vooral hippe
Scandinavische baby- en kinderkleding, fair trade en bijna uitsluitend biologisch. Denk aan
merken als Duns Sweden, Retro-Rock-and-Robots en Liandlo. Daarnaast kun je hier terecht
voor inspirerende cadeautjes en andere spulletjes.
jan evertsenstraat 100, www.knotsknetter.nl, ma 13.00-18.00, di-vr 10.00-18.00, za
10.00-17.00, tram 7, 13 marco polostraat
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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.

6

