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Amsterdam

MUSEUM
must sees

Bezoek deze en vele andere Amsterdamse 
musea gratis met de I amsterdam City Card 

Visit these and many other museums for free 
with the I amsterdam City Card

iamsterdam.com/citycard

Ontdek Amsterdam aan de overkant van het IJ
Discover Amsterdam from across the water

EYE Filmmuseum
Noord

Ontmoet Vincent van Gogh
Meet Vincent van Gogh

Van Gogh Museum
Oud-Zuid

Ontmoet de verschillende culturen
Meet the cultures of the world

Tropenmuseum
Oost

Plantage

Science Center Nemo
Technologie voor nieuwsgierige aagjes 
Hands-on experiments for inquisitive minds

fo
to

 D
ig

iD
aa

n

fo
to

 Iw
an

 B
aa

n
Ze

lfp
o

rt
re

t 
m

et
 g

rij
ze

 v
ilt

ho
ed

, 1
88

7,
 V

an
 G

o
g

h 
M

us
eu

m
, 

A
m

st
er

d
am

 (V
in

ce
nt

 v
an

 G
o

g
h 

St
ic

ht
in

g
)

fo
to

 R
o

b
 v

an
 E

sc
h

adv Buurtengids 2017.indd   1 04-04-17   09:43



3NEIGHBOURHOODS/BUURTENAmsterdam contents/inhoud

ONTDEK JOUW AMSTERDAM

Elke buurt in de 19e- en 20e-eeuwse 
wijken rond de grachtengordel heeft 
zijn eigen karakter en charme. Met een 
eigen markt, typische buurtcafés en 
winkels. In de afgelopen tien jaar zijn 
veel van deze wijken, zoals De Pijp, 
Oud-West en Noord getransformeerd 
tot nieuwe stadscentra waar een nieuwe 
generatie ondernemers het straatbeeld 
bepaalt. Deze gids leidt je daarin rond. 
Welkom in het nieuwe Amsterdam!
iamsterdam.nl/buurten

published by Amsterdam Marketing project managers and copy editors Fleur Wienhoven, Nico Mulder, Dirje van Laar, 
Claudia Wehmeijer designer Lindsay Frelink english text Megan Roberts, Julia Gorodecky, Edenfrost dutch text ZIN Media, 
Janna Reinsma, Marit Kocken maps Monique Wijbrands/SaltyStock concept Code d'Azur

DISCOVER YOUR AMSTERDAM

Each area of Amsterdam has its own 
character and charm, and its unique 
variety of shops, restaurants, museums 
and attractions. Many Dutch clichés – 
the tulips, the cheese, the clogs (and, of 
course, the Red Light District and 
coffeeshops too) – can be found in 
Amsterdam’s compact medieval centre. 
But look just around the corner and 
there’s so much more waiting to be 
discovered. Whether you’re looking for 
modern architecture, a cultural hot spot 
or an active excursion, there’s 
something for everyone. Discover a 
different side of Amsterdam! 
iamsterdam.com/neighbourhoods

P.04 NDSM
Old shipyard turned creative haven
Spannende broedplaats op een oude scheepswerf 

P.08 NOORD
Urban renewal meets nature’s beauty
Stedelijke vernieuwing ontmoet landelijke rust 

P.14 OOSTELIJKE EILANDEN
Where water and modern architecture meet
Waar moderne architectuur en water samenkomen
 
P.20 OOST
Hip places, green spaces and diverse faces
Dynamisch, divers, met een groen hart 
 
P.26 DE PLANTAGE
Cultural garden with an elegant touch
Culturele stadstuin met elegante architectuur

P.31 AMSTERDAM AREA
 
P.32 DE PIJP
Bustling mix of culture, restaurants and cafés
Levendige mix van restaurants, keukens en cafés

P.38 OUD-ZUID
From age-old art to high-end chic
Van wereldberoemde kunst tot boutique chique
 
P.44 ZUIDOOST
Cultural melting pot and large-scale entertainment
Culturele smeltkroes met mega-entertainment

P.48 OUD-WEST
Discover local hotspots and hidden gems
Lokale hotspots en verborgen parels 

P.54 WESTERPARK
Vibrant atmosphere against a green backdrop
Groene, energieke en creatieve ontmoetingsplaats

P.60 BOS AND LOMMER & DE BAARSJES
Celebrating diversity around every corner
Culturele rijkdom op elke straathoek

P.67 CITY CENTRE/CENTRUM
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Find up-to-date schedules and 
fares for trams, trains and more at 
www.9292.nl/en. Note that many 
schedules will change July 2018 due 
to the opening of the North/South 
metro line.

Find up-to-date schedules and 
fares for trams, trains and more at 
www.9292.nl/en. Note that many 
schedules will change July 2018 due 
to the opening of the North/South 
metro line.

Vind de actuele schema's en 
tarieven voor tram, trein en meer 
op www.9292.nl. Let op veel 
schema's wijzigen per juli 2018 in 
verband met de opening van de 
Noord/Zuidlijn. 

I AMSTERDAM CITY CARD
Visit world-class museums, take a cruise through the 
charming canals and sample the local delicacies. All 
for free - or with a significant discount! In addition, the 
City Card gives you unlimited access to Amsterdam's 
public transport system for 24, 48, 72 or 96 hours.  
Bezoek wereldberoemde musea, maak een rondvaart 
door de grachten en geniet van de lokale lekkernijen. 
Allemaal gratis of met flinke korting! Bovendien kun je 
met de City Card 24, 48, 72 of 96 uur lang onbeperkt 
gebruikmaken van het openbaar vervoer in de stad.

Valid/geldig
iamsterdam.com/citycard
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Old shipyard  
turned creative haven
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Deze verlaten scheepswerf is omgetoverd tot 
een spannend underground gebied. Het wemelt 
hier van de kunstenaarsinitiatieven en hippe 
bedrijfjes. 

Ooit was het de grootse scheepwerf ter wereld, 
maar in de jaren ’80 ging de ‘Nederlandse Dok 
en Scheepsbouw Maatschappij’ failliet en kwam 
het terrein aan de noordzijde van het IJ leeg te 
staan. Vandaag de dag waan je je hier in Brooklyn 
of Berlijn, want de rommelige werf met zijn 
roestige loodsen en weerbarstige beton is 
inmiddels het ideale decor voor een nieuwe 
generatie creatievelingen en ondernemers. Het 
hele jaar door vinden hier festivals plaats, er is 
een indrukwekkend Street Art museum en bij de 
coolste horeca spots kun je genieten van het 
geweldige uitzicht over het water en de stad...  

Op de NDSM-werf vinden veel 
van de beste festivals 
van Amsterdam plaats.  

This abandoned shipyard has been transformed 
into an exhilarating underground zone, teeming 
with artists’ initiatives and hip start-ups.

Once the world’s largest shipyard, the ‘Dutch Dock 
and Shipbuilding Company’ went bankrupt in the 
1980s and its site on the north side of the IJ was 
abandoned. Today, you might think you’re in 
Brooklyn or Berlin: this topsy-turvy wharf with its 
rusty hangars and unruly concrete has become the 
ideal backdrop for a new generation of creative folk 
and entrepreneurs. Festivals are held year-round at 
NDSM, there is an impressive Street Art museum, 
and you can enjoy breathtaking views of the city 
across the water at some of Amsterdam’s coolest 
eating and drinking spots…

Many of Amsterdam’s best festivals take 
place on NDSM. 

DID YOU KNOW?

ndsm
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 LOETJE AAN HET IJ  
Did you know that you can 
chow down on the best steak in 
town with a view of the water? 
In addition to the unsurpassed 
tenderloin, the menu also 
features international classics 
such as burrata and tuna sashimi.
De beste steak in town eet 
je tegenwoordig met uitzicht 
op het water. Naast de 
onovertroffen ossenhaas, ook 
internationale klassiekers op de 
kaart zoals burrata en sashimi 
van tonijn. 
Werfkade 14 
loetje.com

 KUNSTSTAD   
A rough-and-ready network 
of workshops in which 250 
creatives thrive, untroubled by 
the prohibitive rents and spatial 
constraints of the city centre. 
Check the website for events. 
Een bruisende werkplaats waar 
250 creatieven hun ding doen,  
is niet makkelijk te realiseren 
in het peperdure, overvolle 
centrum. Hier gelukkig wel. 
Check de website voor 
evenementen.
Tt. Neveritaweg 15 
ndsm.nl/gebouw/kunststad

 RESTAURANT BROOKLYN  
Sitting on the sunny terrace 
of restaurant Brooklyn, you 
could easily imagine yourself 
on vacation in a far-away land. 
And if the weather isn’t all that 
great, there’s always a nice open 
fireplace to snuggle up next to.
Op het zonovergoten terras van 
restaurant Brooklyn waan je je 
even op vakantie. Mocht het 
weer tegenvallen, dan is er nog 
een heerlijke open haard om je 
bij te nestelen. 
NDSM-Plein 30  
restaurantbrooklyn-amsterdam.nl


















ndsm
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 CANNIBALE ROYALE 
 DU NORD  
The place to go for better 
burgers and juicy slabs of 
meat, all in a cool setting. An 
additional advantage: it’s open 
late for nightbirds in search of an 
exotic beer or glass of fine wine. 
Dé plek voor de betere burger 
en sappige lappen vlees in 
een coole setting. Bijkomend 
voordeel: je kunt hier tot laat 
terecht, ook voor een exotisch 
biertje of goed glas wijn.
MT. Ondinaweg 32
cannibaleroyale.nl

Top 3 
Interior design
Interieurzaken
 VAN DIJK & KO  
One warehouse down from Neef 
Louis is Van Dijk & Ko: 2,500 m2 
of (Eastern European) cabinets, 
sideboards, dressers, chests, 
glassware and much more!
Eén loods verderop vind je Van 
Dijk & Ko: 2500 m2 aan (Oost-
Europese) kasten, buffetten, 
commodes, kisten, glaswerk en 
nog veel meer! 
Papaverweg 46 
vandijkenko.nl

 WOODIES AT BERLIN  
As well as beautiful wooden fur-
niture, handmade by the owner’s 
husband, you’ll find a tasteful 
smattering of vintage – and 
plenty of interiors inspiration.
Deze styling- en interieurzaak 
verkoopt prachtig houten 
meubilair en ander fraais, plus 
jazzy vintage items. 
Ms. van Riemsdijkweg 51  
woodiesatberlin.nl

 NEEF LOUIS  
With 2,000m2 full of vintage and 
retro furniture, industrial lamps 
and modern design, Neef Louis is 
a must for interiors’ fans.  
2000m2 aan vintage- en retro-
meubilair, industriële lampen en 
modern design: Neef Louis is 
verplichte kost voor interieurfans.
Papaverweg 46 
neeflouis.nl

advertorial

NOORDERLICHT 
Noorderlicht is known for 
its relaxed atmosphere and 
fantastic cultural and musical 
programme, which is almost 
always free of charge. You 
can also enjoy the most 
spectacular views over the IJ! 
Open daily from 11 am.
Noorderlicht staat bekend 
om haar ongedwongen sfeer 
en haar te gekke culturele 
en muzikale programma 
dat vrijwel altijd gratis 
toegankelijk is. Je kunt 
hier ook genieten van het 
allermooiste uitzicht over het 
IJ! Dagelijks geopend vanaf 
11 uur.
NDSM-Plein 102 
noorderlichtcafe.nl

 STREET ART MUSEUM  
Promotional platform Street 
Art Today will open the planet’s 
largest street art museum 
in the summer of 2018. In a 
7,000-square-metre former 
welding warehouse at the 
NDSM shipyard, selections of 
the world’s top street art will 
be united with pieces made 
specially for this museum.
In de zomer van 2018 opent 
het grootste Street Art Museum 
ter wereld. In een voormalige 
lasloods van 7000 m2 op de 
NDSM-werf wordt de street 
art wereldtop bijeengebracht 
met speciaal voor dit museum 
gemaakte kunst.
Nevertitaweg 1  
streetart.today

 IJ-HALLEN  
A bargain-hunter’s dream, 
the gargantuan IJ-hallen flea 
market is Europe’s largest, with 
everything from vinyl to vintage 
threads, furniture to food, trash 
and treasure sitting side-by-side. 
De grootste vlooienmarkt van 
Europa, de droom van elke 
koopjesjager. Pik de schatten 
eruit en ga tevreden huiswaarts 
met de mooiste vintage 
spulletjes.
NDSM-werf  
ij-hallen.nl

 PLLEK  
With panoramic vistas, self-titled 
‘creative hang-out’ Pllek caters 
to hipsters, young families and 
golden oldies alike on it’s man-
made beach.
Café-restaurant met stadsstrand 
en adembenemend uitzicht 
waar iedereen graag komt om 
te ontspannen en van de zon te 
genieten, van hipsters tot jonge 
families en levensgenieters op 
leeftijd.
Tt. Neveritaweg 59 
pllek.nl 
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Urban renewal  
meets nature’s beauty
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Amsterdam-Noord is in no-time uitgegroeid tot 
een van de coolste buurten van Amsterdam. 
Spring op de pont en vaar naar de zonnige kant 
van het IJ! 

De afgelopen jaren is er flink gebouwd en 
opgeknapt aan de Noordelijke IJ-oever, waardoor 
dit stadsdeel echt een bestemming is geworden. 
Meteen aan het IJ vind je onder meer de A’DAM 
Toren, het EYE Filmmuseum en de Tolhuistuin. 
Verderop in Noord vind je een heel ander 
Amsterdam: met idyllische dorpjes, historisch 
industrieel erfgoed en prachtige dijken en parken.

Het Hamerkwartier, een bedrijventerrein aan de 
oostkant van Noord, is een van de hotste spots 
van dit moment. Hier vind je geweldige restau-
rants en cafés (met enorme terrassen aan het 
water!), een bierbrouwerij en een van de fijnste 
bioscopen van de stad. 

In juli 2018 opent de Noord/Zuidlijn. 
De metro verbindt Amsterdam-Noord met 
station Zuid en gaat onder het IJ 
en het centrum door.

In no time at all, Amsterdam-Noord has turned 
into one of the city’s coolest neighbourhoods. 
Jump on the ferry and sail to the sunny side of 
the IJ!

There has been a lot of building and refurbishing 
on the northern banks of the IJ in recent years, and 
this district is now a choice destination. Along the 
waterfront you will find the A’DAM Tower, the EYE 
Filmmuseum and the Tolhuistuin (‘Tollhouse 
Garden’). Further north in Noord you will find a 
completely different Amsterdam: idyllic villages, 
historic industrial heritage sites, and beautiful 
dikes and parks.

The Hamerkwartier, a business park on the east 
side of Noord, is a current hotspot for great 
restaurants and cafés (with expansive waterside 
terraces!), a beer brewery, and one of the finest 
cinemas in the city.

The metro route known as the 'Noord/Zuidlijn' 
(North/South line) will open in 2018. This route 

will connect Amsterdam-Noord with Station 
Amsterdam Zuid in the south of the city, passing 

directly under the River IJ and the city centre. DID YOU KNOW?
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 A'DAM TOREN   
An absolute must-see and a 
spectacular lookout over the city. 
The former Shell Building has 
been transformed into a bustling 
music temple that is open 24/7, 
with clubs, cafés, hotel, offices 
and eateries – which include a 
revolving restaurant – to boot. 
Het voormalige Shellgebouw 
is getransformeerd in een 
bruisende muziektempel die 24/7 
geopend is, met clubs, cafés, 
kantoren en eetgelegenheden 
waaronder een ronddraaiend 
restaurant en een spectaculair 
uitzicht over de stad. Een must-
see! 
Overhoeksplein 1
adamtoren.nl

 PROEFLOKAAL 
 ABRAHAM KEF  
Kef, a cheese shop located in 
the city centre, now also has 
a location – with terrace – in 
Noord. Here you can sip a glass 
of good wine while you sample 
a fine cheese platter, complete 
with olives and pâtés from De 
Pasteibakkerij.
Kaaswinkel Kef uit het Centrum 
biedt in Noord ook plek voor 
een goed glas wijn- met mooi 
weer zelfs op het terras. Daarbij 
uiteraard een fijne kaasplank – 
maar ook olijven en patés van De 
Pasteibakkerij.
Van der Pekplein 1b
abrahamkef.nl
 

 CONCERTGEMAAL  
This former pumping station 
has been in use as a creative 
workspace and concert venue 
since 2013. This unique location 
also provides the perfect 
setting for classical concerts 
accompanied by dinner on 10 
Saturdays throughout the year.
Dit voormalige gemaal dient 
sinds 2013 als creatieve werkplek 
en concertpodium. Tien 
zaterdagen per jaar wordt er op 
deze unieke locatie klassieke 
concerten uitgevoerd, die met 
bijbehorend diner worden 
aangeboden.
Landsmeerderdijk 213
concertgemaal.nl
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 FC HYENA  
A cult cinema with comfy sofas, 
and a cosy café with (natural) 
wines and amazing little dishes 
from the wood-fired brick oven.
Cult bioscoop met comfortabele 
banken, én een gezellig café 
met (natuur)wijnen en knappe 
gerechtjes uit de houtgestookte 
steenoven. 
Aambeeldstraat 24
fchyena.nl

 LANDMARKT  
This ‘covered marketplace’ 
succeeds in combining the best 
of city and country, with regular 
supermarket premium brands 
sitting alongside farmer’s market 
products, such as local cheese, 
meat and fish.
Deze overdekte markt combi-
neert het beste van stad en 
land; de betere grote merken 
staan gebroederlijk in het schap 
naast lokale boerenproducten 
als kaas, vlees en vis.
Schellingwouderdijk 339
landmarkt.nl

 TOLHUISTUIN   
With musical programming by 
pop temple Paradiso, this cultural 
centre (with extensive garden) 
hosts everything from grime 
DJs to African dance troupes. 
Restaurant THT is well worth a 
visit.
De muziekprogrammering van dit 
cultuurpodium met zijn grote tuin 
wordt verzorgd door poptempel 
Paradiso. Van grime-dj’s tot 
Afrikaanse dansgroepen.  
Restaurant THT is ook een 
bezoekje waard.
IJpromenade 2
tolhuistuin.nl
  
 CAFE MODERN  
With its pale mustard palette, 
baby’s breath bouquets and  
Fifties’ Formica, the décor  
here may be more retro than 
modern, but the food is of the 
moment.
Met doperwt- en mosterd-
kleurige muren en formica 
meubilair uit de jaren vijftig 
is het decor hier eerder retro 
dan modern, maar het menu 
is helemaal van nu – hip en 
happening!
Meidoornweg 2 
modernamsterdam.nl

advertorial

EYE   
Visit the EYE Filmmuseum 
to experience film in all 
its forms. There are four 
state-of-the-art cinemas and 
a café-restaurant with a sun-
drenched terrace overlooking 
the water. Visit exhibitions by 
special artists, retrospectives, 
premieres, and exclusive 
70mm performances. From 
Frankenstein’s monster to 
Marina Abramovic’s virtual 
reality experience: it’s all 
there. 
Voor film in al zijn vormen ga 
je naar het EYE Filmmuseum. 
Vier state of the art zalen 
en een café-restaurant 
met zonovergoten terras 
aan het water. Bezoek 
tentoonstellingen van 
bijzondere kunstenaars, 
retrospectieven, premières 
en exclusieve 70mm-
voorstellingen. Van 
Frankensteins monster tot 
de virtual reality-ervaring van 
Marina Abramovic.
IJpromenade 1
eyefilm.nl

 IL PECORINO  
Excellent Italian food in a 
fantastic setting, with wood-
fired pizzas (also takeaway) and 
various delicatessen fare for 
sale.
Voortreffelijk Italiaans eten; 
pizza’s uit de houtoven (ook 
afhaal) en een gevarieerde 
selectie schappelijk geprijsde 
delicatessen.
Van der Pekplein 11 
ilpecorino.nl

 STORK  
Amsterdam’s largest seafood 
restaurant is the ultimate spot to 
watch passing river traffic on the 
IJ, while tucking into some pretty 
decent fish ’n’ chips.
Het grootste seafood-restaurant 
van Amsterdam heeft onder 
andere goede fish and chips en 
een onverslaanbaar uitzicht over 
het IJ en al het moois wat er 
langsvaart. 
Gedempt Hamerkanaal t.o. 96
restaurantstork.nl

 HOTEL DE GOUDFAZANT  
The hard-to-find status of this 
vast warehouse-turned-restaurant 
seems to add to the hip eatery’s 
allure, making it feel like a hidden 
gem.
De uitdaging om dit op een 
industrieterrein verstopte 
restaurant te vinden (nee, het 
is geen hotel), maakt het alleen 
maar avontuurlijker om in deze 
voormalige garage te dineren.
Aambeeldstraat 10H 
hoteldegoudfazant.nl
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 LANDELIJK NOORD 
Hop on a bike and cycle your 
way through the rural part 
of Noord: beautiful routes 
through meadows, past fields, 
over dykes and locks lead you 
to scenic authentic villages 
such as Holysloot. There’s also 
excellent hiking to be done on 
land, and you can even explore 
the area by canoe or electric 
boat – with optional picnics and 
swims when the weather is fine. 
It’s a beautiful escape from 
every day life.  

Eenmaal in Noord zit je op 
de fiets al snel tussen de 
weilanden, waar je over dijken, 
velden en sloten prachtige 
fietstochten kunt maken naar 
schilderachtige authentieke 
dorpjes als Holysloot. Landelijk 
Noord kun je ook uitstekend 
wandelend, per kano of per 
fluisterbootje verkennen, en 
bij mooi weer kun je er heerlijk 
picknicken en zwemmen. Een 
prachtig gebied om even lekker 
te ontsnappen aan de waan van 
de dag. 

Nearby
In de buurt

 WINKELCENTRUM  
 BOVEN ’T Y  
The Boven ’t Y shopping centre 
is the biggest in Amsterdam-
Noord. It is open seven days a 
week, and offers ample parking 
for cars as well as free Wi-Fi. 
Boven ’t Y is met 160 winkels 
het grootste winkelcentrum van 
Amsterdam-Noord. 7 dagen 
per week geopend, ruime 
parkeergelegenheid en gratis 
WIFI. 
Buikslotermeerplein 305
boventy.nl

 CAMPING VLIEGENBOS 
The perfect hide out in the forest 
but within walking distance of the 
city center. Looking for a place 
to relax, have a drink or a quick 
bite? See you soon!
Het best bewaarde geheim van 
het Vliegenbos in Amsterdam-
Noord. Op loopafstand van het 
centrum een perfecte plek om te 
eten, drinken en te relaxen.
Meeuwenlaan 138  



vliegenbos.com

 COBA TACQUERIA  
Sublime tacos and intriguing 
tequilas in a cheerful, unpolished 
interior with wicker stools and 
cactuses positioned here and 
there. The menu features a 
daring array of tacos: one tortilla 
is stuffed with soft-cooked pork 
neck and grilled pineapple, and 
another contains pulpo, brown 
beans and peanuts. Lunch is also 
served on the weekend.
Sublieme taco’s en interessante 
tequila’s in een vrolijk, 
ongepolijst interieur met rieten 
krukjes en her en der een cactus. 
Taco’s komen in gedurfde 
variaties: van een tortilla met 
zachtgegaarde varkensnek en 
gegrilde ananas tot een met 
pulpo, bruine bonen en pinda’s. 
In het weekend ook lunch.
Schaafstraat 4
coba-tacqueria.com

 HANGAR  
Enjoy classic dishes with a 
pleasing twist created by chef 
Ricardo van Ede in this stylish 
circular warehouse located 
directly on the IJ. Summer is 
celebrated in sun loungers 
and hammocks on the sand-
covered terrace, with or without 
champagne and oysters.
In deze stylish, ronde loods pal 
aan het IJ eet je klassiekers met 
een leuke twist van chef Ricardo 
van Ede. De zomers worden 
hier gevierd in ligstoelen en 
hangmatten op het met zand 
bestrooide terras- al dan niet met 
champagne en oesters.
Aambeeldstraat 36
hangar.amsterdam
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iamsterdam.com/store

A one-stop shop for both visitors and 
residents, offering the best Amsterdam 
local products, tickets, books and gifts. 

But it’s more than just a shop: the 
I amsterdam Store is also an information 
point where visitors find out what’s 
happening in Amsterdam, through 
personal advice or at the reading table 
that has iPads with access to the 
I amsterdam portal and other sites.

Amsterdam CS, IJ-side

DAM
GIFTS
 AMSTER



14

Where water and  
modern architecture meet
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Op de Oostelijke Eilanden schittert het water je 
aan alle kanten tegemoet. Terwijl het Scheep-
vaartmuseum hier herinnert aan de zeepioniers 
van vroeger, lijkt hun avontuurlijke geest voort 
te leven in de originele architectuur van de 
nieuwbouw. 

Aan de oostkant van de stad kruist het IJ het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Ooit vertrokken hier de 
handelaren en avonturiers met de boot naar 
Oost-Indië en Amerika. Inmiddels is het een 
trekpleister voor architectuurliefhebbers: architec-
ten van naam leverden indrukwekkende bouwwer-
ken en huizen af op onder andere het Java- en 
KNSM-eiland. 

De weg die vanaf het Centraal Station langs het 
water naar de eilanden leidt biedt ook veel moois: 
van prachtige pakhuizen tot muziektempels als het 
Muziekgebouw aan het IJ en het Bimhuis. 

De gebouwen op het Java-eiland zijn 
in de jaren negentig ontworpen  
door tientallen architecten.  
Geen enkel gebouw is hetzelfde.

The Oostelijke Eilanden are surrounded on all 
sides by glistening water. While the Scheep-
vaartmuseum (National Maritime Museum) 
recalls the sea pioneers of the past, their 
adventurous spirits seem to live on in the area’s 
new and unique architecture.

The IJ crosses the Amsterdam-Rhine Canal on the 
east side of the city. Long ago, merchants and 
adventurers sailed from here to the East Indies and 
America. Nowadays, the area is a magnet for archi-
tecture buffs: renowned architects have created 
remarkable buildings and houses on, for example, 
the Java- and KNSM-islands.

The road leading from Amsterdam Central Station 
to the islands is also a delight, with beautiful 
warehouses and hallowed music venues including 
the Muziekgebouw aan het IJ and the Bimhuis.

The buildings on Java-eiland  
were designed in the 1990s  

by dozens of architects. 
No single building is the same.

DID YOU KNOW?
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 BROUWERIJ ’T IJ  
This microbrewery has been 
making its own, incredibly 
good, beer since 1985. They 
have numerous beers available, 
so find yourself a spot on the 
popular terrace by the windmill, 
and get tasting. They also offer 
guided tours at the weekends.
Deze microbrouwerij avant 
la lettre maakt al sinds 1985 
eigenzinnig lekker bier. 
Probeer de vele soorten uit 
op het geliefde terras bij de 
molen. In het weekend zijn er 
rondleidingen. 
Funenkade 7
brouwerijhetij.nl 

 HOTEL JAKARTA  
Downstairs at the new, fully 
energy-neutral hotel at the head 
of Java Island you will discover a 
seafood bar and bakery situated 
around a tropical garden. For 
Asian bites and spicy cocktails, 
take the elevator to the Malabar 
sky bar on the top floor.
Beneden in het nieuwe, volledig 
energie-neutrale hotel op de 
kop van het Java-eiland vind je  
rondom de tropische tuin een 
seafood bar en een bakkerij. 
Voor Aziatische bites en spicy 
cocktails neem je de lift naar 
skybar Malabar op de bovenste 
verdieping.
Javakade 766
hoteljakarta.amsterdam 

 MUZIEKGEBOUW 
 AAN ’T IJ   
This music mecca, with its 
perfect acoustics, is worth a 
visit for its architecture alone. 
Besides its programme of 
concerts in nearly every genre of 
music, it also has the Zouthaven 
café-restaurant with an amazing 
panoramic terrace.
Dit muziekwalhalla met perfecte 
akoestiek is om zijn architectuur 
alleen al een bezoekje waard. 
Behalve concerten, in haast 
alle mogelijke genres, vind 
je hier ook café-restaurant 
Zouthaven, met een waanzinnig 
panoramaterras.  
Piet Heinkade 1
muziekgebouw.nl























17

 SCHEEPVAARTMUSEUM   
Young and old alike will marvel 
at maritime history, which comes 
to life at the National Maritime 
Museum through stunning 
exhibits and the famous replica 
of the East Indiaman Amsterdam 
ship.
Jong en oud kunnen zich hier 
vergapen aan de geschiedenis 
van de scheepvaart, die dankzij 
prachtige exposities en de 
beroemde replica van het VOC-
schip Amsterdam tot leven komt. 
Kattenburgerplein 1
hetscheepvaartmuseum.nl

 PANAMA  
Located in a beautiful historic 
building, Panama is best known 
for its popular club nights,  
but you can also head over  
here to eat, drink and relax  
on its attractive south-facing 
terrace.
In een prachtig historisch 
gebouw zit Panama, vooral 
bekend van populaire 
clubavonden, maar je kan 
hier ook eten en drinken en 
ontspannen genieten van  
het sfeervolle terras op het 
zuiden.  
Oostelijke Handelskade 4
panama.nl

 ROEST  
Roest has it all: a club, a 
restaurant, an outdoor area with 
a small urban beach, and a cosy 
festival atmosphere with an edgy 
edge. The hall holds regular 
markets and events, too.
Roest heeft het allemaal: 
een club, een restaurant en 
een buitenterrein met een 
stadsstrandje, en een gezellige 
festivalsfeer met een edgy 
randje. In de erbij horende 
loods zijn regelmatig markten en 
events. 
Jacob Bontiusplaats 1
amsterdamroest.nl

 BIMHUIS   
The Netherlands’ epicentre 
of jazz, Bimhuis provides 
Amsterdam with an almost daily 
serving of delicious live jazz and 
world- and improvised-music, 
which is often experimental and 
adventurous. 
Het epicentrum van de jazz in 
Nederland voorziet Amsterdam 
bijna dagelijks van een heerlijke 
portie live jazz, wereld- en 
geïmproviseerde muziek, vaak 
experimenteel en avontuurlijk. 
Piet Heinkade 3
bimhuis.nl





 POLS POTTEN  
Owner Erik Pol began importing 
terracotta pots from Spain 30 
years ago. Now, he has also 
added lovely sofas, rugs, chairs 
and custom-made furniture to 
his offering.
Eigenaar Erik Pol begon dertig 
jaar geleden met de import van 
terracotta potten uit Spanje. 
Intussen verkoopt hij ook mooie 
banken, vloerkleden, stoelen 
en op maat gemaakte meubels. 
KNSM-laan 39
polspotten.nl

advertorial
FRANK'S SMOKE HOUSE 
Fancy fish from a traditional 
smoker? More than thirty 
kinds of freshly smoked fish 
and meat products. We 
specialize in Alaska Salmon.
Available for lunch, diner or 
takeaway.
Visje halen bij de ambachtelijk 
roker? Meer dan dertig 
soorten vers gerookte vis 
en vleeswaren. Specialiteit: 
Alaskazalm. Lunch, diner, 
meenemen.
Oostenburgervoorstraat 1
smokehouse.nl
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 IJBURG 
Located in the easternmost part 
of Amsterdam, IJburg consists 
of three reclaimed islands. The 
city’s youngest area (construc-
tion began in 1996), it has 
quickly become popular thanks 
to Blijburg, one of the best 
urban beaches for sun lovers, 
hipsters and hippies alike. But it 
also sates the appetite of those 
who love modern architecture 
and water sports.

Nearby
In de buurt

 CAFÉ VRIJBURCHT  
Looking for a pleasant terrace 
with a great view overlooking 
a new part of Amsterdam? This 
modern, new café is next to a 
little theatre. The space has a 
sober decor with a concrete 
floor, simple wooden table tops, 
dark brown chairs and a black 
lacquered bar. 
Voor een fijn terras met uitzicht 
over een nieuw gedeelte 
van Amsterdam, ga je naar 
Café Vrijburcht op IJburg.Het 
nieuwbouwcafé ligt naast een 
theatertje. De ruimte is sober 
ingericht met een betonnen 
vloer, houten tafelbladen, 
roestbruine caféstoelen en een 
zwartgelakte bar. 
Jan Olphert Vaillantlaan 159
cafevrijburcht.nl

 DESIGN020  
A one-stop shop with 6,000 
square metres of high-quality 
design brands, including 
specialist advice. Here you can 
find inspiration galore for new 
curtains, a lovely lamp, or a 
complete sitting room.
Een one-stop-shop met 6000m2 
design van hoogstaande labels, 
inclusief specialistisch advies. 
Volop inspiratie dus voor nieuwe 
gordijnen, een fraaie lamp of 
een complete zithoek.
Pedro de Medinalaan 89-91
design020.nl
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In het meest oostelijke stukje 
van Amsterdam ligt IJburg, dat 
uit drie opgespoten eilanden 
bestaat. Deze jongste wijk 
van de stad (de bouw begon 
in 1996) werd al snel popu-
lair door Blijburg, een van de 
leukste stadsstranden voor 
zonaanbidders, hipsters en 
hippies, maar ook liefhebbers 
van moderne architectuur en 
watersport kunnen hier hun hart 
ophalen. 

 BLIJBURG  
Sandy beach by the water with 
a bohemian vibe in the eastern 
part of IJburg in Amsterdam. 
In the summer, take in the sun 
and sand, food and drinks, live 
music and evening campfires. In 
autumn and winter you can still 
enjoy the amazing views from 
Blijburg aan Zee, as fortunately 
the café is extremely cosy.
In het meest oostelijke deel van 
Amsterdam vind je een strand 
op IJburg, met uitzicht over het 
IJ. Blijburg is het strandpaviljoen 
van het zandstrand. Eet en 
drink wat en geniet in een 
bohemian sfeer van live muziek 
bij het kampvuur en open haard. 
Blijburg is zeven dagen per week 
geopend. 
Pampuslaan 501
blijburg.nl



Volg onze 
routes en
ontdek 
de leukste 
plekken
iamsterdam.nl/themaroutes

Follow our 
routes to

dicover 
the best of 
Amsterdam

iamsterdam.com/routes
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Hip places, green  
spaces and diverse faces
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Trendy clubs, culinaire wijnbars en creatieve 
broedplaatsen: Amsterdam-Oost is boeiend en 
bloeiend. Dat geldt ook voor het opgeknapte 
Oosterpark met het Tropenmuseum, pierenbad, 
fijne terrassen en volop ruimte om te sporten.

In deze levendige, multiculturele buurt niet ver van 
het centrum vind je het prachtige Oosterpark, 
waaraan het majestueuze Tropenmuseum ligt. 
Deze groene buurt heeft kenmerkende brede 
straten met monumentale 19e-eeuwse panden, 
fijne horeca en een spannend cultureel aanbod.
 

Verderop in Oost vind je de Dapperbuurt met zijn 
beroemde markt, en eenmaal onder het spoor 
door zijn de straten vernoemd naar de vroegere 
Oost-Indische eilanden. De laatste jaren maakt 
deze buurt een gigantische opleving door, met de 
Javastraat als kloppend hart. 

Oosterpark was het eerste grote  
park dat door de gemeente 
Amsterdam werd aangelegd,  
in 1891.

Trendy clubs, culinary wine bars and creative 
incubators: Amsterdam-Oost is booming and 
blooming. And that also applies to the rejuvena-
ted Oosterpark with its Tropenmuseum, wading 
pool, pleasant terraces and plenty of space for 
sports. 

The beautiful Oosterpark, home to the majestic 
Tropenmuseum, can be found in this lively, 
multicultural neighbourhood not far from the 
centre. This leafy neighbourhood is characterised 
by wide streets lined with monumental 19th-centu-
ry buildings, fine restaurants, and exciting cultural 
offerings.

You can also travel further east to the Dapperbuurt 
with its famous market, and pass underneath the 
railroad tracks to where the streets are named after 
the islands of the former Dutch East Indies. This 
neighbourhood has experienced a gigantic revival 
in recent years, with the Javastraat as its beating 
heart.

Oosterpark was the first major  
park built by the city  

of Amsterdam,  
in 1891.

DID YOU KNOW?
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 DE VERGULDEN 
 EENHOORN  
A converted farmhouse 
dating back to 1702, with a 
spacious terrace and garden. 
De Vergulden Eenhoorn is an 
accessible and friendly place, 
where you can enjoy a drink or 
sample Burgundian plates the 
whole day through. 
Een omgebouwde boerderij uit 
1702 met groot terras en tuin. 
De Vergulden Eenhoorn is een 
toegankelijke en sympathieke 
plek waar je de hele dag 
terecht kunt voor een drankje of 
bourgondische bordjes eten.
Ringdijk 58
verguldeneenhoorn.nl

 THE COMMONS@STUDENT 
 HOTEL  
An international crowd 
congregates here to share dishes 
in a lively atmosphere. The menu 
originates from all corners of 
the world: from an authentic 
rendang to a pepperoni pizza 
with sourdough crust.
Hier komt een internationale 
crowd samen om bordjes te 
delen in een levendige sfeer. 
Eten is er uit alle windstreken: 
van een authentieke rendang tot 
een pepperoni pizza met een 
bodem van zuurdesem.
Wibautstraat 131
thecommonsrestaurant.com

































advertorial

DE TROPEN 
Culture is served on a plate 
at De Tropen in the Ooster-
park. Moreover, there is 
always something fun on the 
agenda. Come see, hear, 
smell and above all taste!
In De Tropen aan het Ooster-
park serveren we culturen op 
je bord. Bovendien hebben 
we altijd wat leuks op de 
agenda. Kom zien, horen, 
ruiken en vooral proeven!
Linnaeusstraat 2
amsterdamdetropen.nl

1*

1(

2)
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 DISTILLEERDERIJ 
 ’T NIEUWE DIEP  
This lovely old pumping station 
in Flevopark was built in 1880 
and was completely renovated 
in mid 2010. It’s now home to a 
distillery and tasting room where 
visitors can try one of around 
100 house liqueurs and Dutch 
jenevers. 
Het prachtige Gemaal in het 
Flevopark is gebouwd in 1880 
en na restauratie medio 2010 
geopend. In het Proeflokaal 
zijn zo’n honderd zelfgemaakte 
likeuren en jenevers te proeven.
Flevopark 13
nwediep.nl

 DAPPERMARKT  
Some 250 stalls sell everything 
from tulips and textiles to fish 
and soft furnishings. A melting 
pot of cultures, this is the place 
to source hard-to-find ingre-
dients.
In zo’n 250 kramen wordt hier 
echt álles wat je kan bedenken 
verkocht, van tulpen en tonijn tot 
taugé en textiel. Dé plek voor 
exotische ingrediënten. 
Dapperstraat 
dappermarkt.nl

 STUDIO/K  
With a cinema, theatre, club, 
restaurant and huge terrace, 
the student-run Studio/K is a real 
cultural hotspot.
Met een bioscoop, theater, 
club, restaurant en een 
gigantisch terras is het door 
studenten gerunde Studio/K een 
ware culturele hotspot.
Timorplein 62
studio-k.nu

 BENJI’S  
High, light and lush with plants, 
this is the space for lunches and 
breakfasts featuring healthy 
bowls, comfy salads and mashed 
avocado sandwiches.
Een hoge, lichte ruimte met veel 
planten voor lunches en 
ontbijtjes met gezonde bowls, 
comfy salades en broodjes 
mashed avocado. 
Wibautstraat 196
benjis.amsterdam

 OOSTBLOK  
Oostblok is the place for 
professional theatre and dance 
performances in Amsterdam-
Oost. Oostblok is hét podium 
van Amsterdam-Oost.
Een toegankelijke plek met een 
eigenzinnig en divers theater 
programma voor jong en oud.
Sajetplein 39 
oostblok.nl

Top 3  
Foodbars
 EETBAR WILDE ZWIJNEN  
A stylish interior with black and 
white tiled floors, Scandinavian 
furniture and Japanese accents. 
For spontaneous evenings full 
of delectable wine and elegant 
dishes on equally stylish plates.
Een stijlvol interieur met zwart-
witte tegelvloer, Scandinavische 
meubels en Japanse accenten. 
Voor spontane avonden vol 
lekkere wijn en mooie gerechtjes 
op dito bordjes. 
Javaplein 25
wildezwijnen.com

 ALEX + PINARD  
Experience sheer joy at this au-
thentic wine bar in a light corner 
building on the Dapperstraat. A 
place, with drinks and dishes that 
are top quality and service that is 
unrivalled.
Domweg gelukkig word je in 
deze authentieke wijnbar in een 
licht hoekpand in de Dapper-
straat. Een fijne plek, mét glazen 
en bordjes vol kwaliteit plus 
ongeëvenaarde service.
Dapperstraat 10
alexpinard.nl

 4850  
Every last detail is perfect 
from the sleek Scandi interior 
and slickly uniformed Swedish 
staff, to the amazing wines and 
deceptively simple plates of 
comfort food.
Alles is tot in de puntjes: van het 
strakke Scandi-interieur en de 
Zweedse bediening in uniform 
tot de waanzinnige wijnen en 
de ogenschijnlijk eenvoudige 
bordjes comfort food.
Camperstraat 48-50
4850.nl

advertorial

TROPENMUSEUM  
The Tropenmuseum is a mu-
seum about world cultures, 
located in one of the most 
beautiful museum buildings 
in the Netherlands. Experi-
ence the enormous, rich cul-
tural diversity that the world 
has to offer, and discover 
that, despite our differences, 
we are all essentially the 
same: human.
Het Tropenmuseum is een 
museum over wereldculturen, 
gevestigd in een van de moo-
iste museumgebouwen van 
Nederland. Beleef de enorme 
culturele diversiteit die de 
wereld rijk is en ontdek dat 
we, op de verschillen na, 
hetzelfde zijn: mens.
Linnaeusstraat 2
tropenmuseum.nl
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 POESIAT&KATER  
Beer isn’t just brewed in this airy 
19th-century building, it is also 
freshly available on tap in the 
adjacent café with a spacious 
terrace. In addition, you can 
order luscious snacks and dishes 
tailored to the various brews.
In dit hoge 19e eeuwse 
pand wordt niet alleen bier 
gebrouwen, er is ook een 
café met groot terras waar 
het kakelvers uit de tap komt. 
Daarnaast zijn er mooie snacks 
en gerechten te bestellen, 
afgestemd op de brouwsels.
Polderweg 648
poesiatenkater.nl

 RUK & PLUK  
There’s always something 
to celebrate in this popular 
café, where the super-blonde, 
middle-aged barmaids welcome 
you wholeheartedly, and the 
ambiance is just so for enjoying a 
drink. A favourable understand-
ing among Amsterdammers.
In dit volkse café waar je 
ontvangen wordt door
hoogblonde barvrouwen van 
middelbare leeftijd valt altijd wel 
wat te vieren, en anders wordt er 
gewoon lekker gedronken. Een 
begrip onder Amsterdammers. 
Linnaeusstraat 48 

 THE COTTAGE  1*
This cosy family restaurant serves 
up British comfort food, some 
of which includes ingredients 
from its own organic vegetable 
garden: from a traditional pie 
to a fresh lentil salad, and an 
authentic Sunday Roast.
Bij dit knusse familierestaurant 
eet je comfy Britse gerechten, 
deels met ingrediënten uit de 
eigen organic moestuin: van een 
traditionele pie tot een frisse 
linzensalade en een authentieke 
Sunday Roast.
Linnaeusstraat 88
thecottage.amsterdam

 BADHUISTHEATER  
Located besides the leafy 
Oosterpark in a former bath-
house, the Badhuistheater is 
a versatile community theatre 
presenting quality regional and 
(inter)national productions.
Naast het lommerrijke Ooster-
park vind je dit veelzijdige 
buurttheater in een voormalig 
badhuis. 
Boerhaaveplein 28
badhuistheater.nl

 PARK  
In terms of location, PARK at the 
Hotel Arena has one of the best 
terraces in town. Even during a 
downpour it’s a pleasure, thanks 
to the cleverly-designed exten-
sion with a glass facade and view 
of the park.
Wat ligging betreft is dit een 
van de beste terrassen van de 
stad: PARK van Hotel Arena. Met 
minder mooi weer zit je bijna net 
zo goed: er is een knap ontwor-
pen aanbouw met glazen pui en 
uitzicht op het park.
’s-Gravesandestraat 55
parkcafe-restaurant.nl

 HUIZE FRANKENDAEL  
Huize Frankendael is a  
cultural hotspot for business  
and culture in Amsterdam.  
The complex comprises a  
brasserie, culture barn, music 
salon, art room and a lush  
green garden with a  
bright terrace.
Huize Frankendael is een plek 
voor natuurlijke en creatieve 
bloei. Er is een brasserie, cultuur-
schuur, muzieksalon, kunstkamer 
en natuurlijk een verschrikkelijk 
groene tuin met zonnig terras.
Middenweg 72
huizefrankendael.nl

 NEDPHO-KOEPEL  2)
In the Indische Buurt lies the 
NedPhO-Koepel. The Nether-
lands Philharmonic Orchestra/
Netherlands Chamber Orchestra 
rehearses here for concerts in 
The Concertgebouw and the 
Dutch National Opera.
In de Indische Buurt ligt de 
NedPhO-Koepel. Het 
Nederlands Philharmonisch 
Orkest/Nederlands 
Kamerorkest repeteert  
hier voor concerten in  
Het Concertgebouw en 
De Nationale Opera. 
Batjanstraat 3 
orkest.nl

advertorial

CAMPING ZEEBURG 1(
Fancy an afternoon off on the 
outskirts of Amsterdam? Then 
visit Camping Zeeburg, where 
visitors and Amsterdammers 
alike can rent a canoe or 
enjoy a beer on the terrace. 
Visit the website for current 
opening times.
Een middagje op vakantie 
in de achtertuin van Amster-
dam? Het kan op Camping 
Zeeburg. Ook Amsterdam-
mers kunnen hier een kano 
huren of een biertje drinken 
op het terras.
Bezoek de website voor 
actuele openingstijden.
Zuider IJdijk 20
www.campingzeeburg.nl



Thirty enormous  
17th century group portraits



26

Cultural garden  
with an elegant touch
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De statige Plantage biedt kunst, cultuur en 
historie in een groene omgeving. Een geweldi-
ge buurt voor een mooie wandeling en een 
terrasje aan het water. 

In de Plantage kruisen de stad en de natuur steeds 
weer elkaars wegen, en vind je naast monumenta-
le, lommerrijke straten en grachten ook ARTIS, de 
Hortus Botanicus en het kleine maar fijne 
Wertheimpark. 

Cultuur viert hoogtij in deze buurt: er zijn maar 
liefst achttien culturele topinstellingen op een 
steenworp afstand van elkaar. Van theater Carré en 
Nationale Opera & Ballet tot geweldige musea als 
het Rembrandthuis en de Hermitage. Wie meer wil 
leren over (joods) Amsterdam in oorlogstijd kan 
terecht in de Hollandsche Schouwburg, het 
Nationaal Holocaust Museum en het Verzetsmuse-
um. Het Joods Historisch Museum en de Portuge-
se Synagoge laten je kennismaken met de joodse 
cultuur en traditie. 

Het Waterlooplein met zijn beroemde  
vlooienmarkt is vernoemd naar  
de plaats waar Napoleon in 1815  
definitief verslagen werd, als 
eerbetoon aan de gevallen helden.

The stately Plantage offers art, culture and 
history in green surroundings. A wonderful 
neighbourhood for a pleasant stroll and 
waterside terraces. 

In the Plantage area, the city and nature are 
continuously interwoven. Alongside monumental, 
leafy streets and canals you will find the Artis Royal 
Zoo, the Hortus Botanical Gardens, and the small yet 
lovely Wertheimpark.

Culture reigns supreme in this neighbourhood: there 
are at least 18 cultural centres of excellence within a 
stone’s throw of each other. From the Royal Theatre 
Carré and the Dutch National Opera & Ballet to 
great museums, including the Rembrandt House and 
the Hermitage. Those wanting to learn about Jewish 
wartime Amsterdam can do so at the Jewish 
Historical Museum, and the Portuguese Synagogue 
provides an introduction to Jewish culture and 
traditions. 

Waterlooplein (with its famous daily flea 
market) is named after the Battle of  
Waterloo, as a tribute to Napoleon  

and the fallen heroes who were  
defeated there in 1815.

DID YOU KNOW?
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 HOTEL DROOG  
Founded by iconic of Dutch 
design collective Droog (Dutch 
for ‘dry’), this shop, gallery, 
restaurant and one-person-hotel 
is as cool as can be.
Winkel, galerie, restaurant 
en eenpersoonshotel van het 
internationaal gelauwerde 
designcollectief Droog, met 
hun kenmerkend ingenieuze, 
vernieuwende en grappige 
ontwerpstijl.
Staalstraat 7B
droog.com

 CAFÉ-RESTAURANT  
 DE PLANTAGE  
Located conveniently close 
to the Artis Royal Zoo, this 
eatery, with its tasty brasserie 
fare, industrial decor and high 
ceilings, has become very 
popular in no time at all,  
and rightly so.
Smakelijk eten naast Artis: deze 
nieuwe horecagelegenheid met 
industrieel interieur en mooie 
hoge plafonds is in no-time 
razend populair geworden,  
en terecht.
Plantage Kerklaan 36
caferestaurantdeplantage.nl

 RESTAURANT ENTREPOT  
This huge former billiard hall 
now houses the Entrepot, with 
its minimalist yet relaxed decor. 
The restaurant serves an exciting 
blend of comfort food, made 
from completely local and 
seasonal ingredients.
In een groot voormalig 
biljartcentrum huist het strak 
ingerichte en toch relaxte 
Entrepot. Het restaurant 
serveert een spannende vorm 
van comfort food, gemaakt 
van volledig lokale en 
seizoensgebonden ingrediënten. 
Entrepotdok 7-8
restaurantentrepot.nl
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 WATERLOOPLEINMARKT  
Amsterdam’s largest daily flea 
market. Spend a couple of hours 
browsing through its many stalls 
to get a taste of the local culture 
and to pick up a bargain.  
Het Waterlooplein is de grootste 
dagelijkse vlooienmarkt van 
Amsterdam. Naast tweedehands 
antiek, kleding en curiosa, kun 
je ook terecht voor ‘gewone’ 
marktwaren als vis, noten en 
kaas.  
Waterlooplein 2
waterloopleinmarkt.nl

 NEWWERKTHEATER  
A creative hub in a former 
theatre, featuring exhibitions by 
contemporary artists, fashion 
shows and special movie 
nights. You can also pop by for 
breakfast, lunch and state-of-the-
art coffee every day, and Friday 
evening for dinner.
Creative hub in een voormalig 
theater met exposities van 
hedendaagse kunstenaars, 
modeshows of speciale 
filmavonden. Maar je kunt 
hier ook dagelijks terecht voor 
ontbijt, lunch en state-of-the-art 
koffie. En op vrijdagavond voor 
diner.
Oostenburgergracht 75
newwerktheater.com

Top 3  
Theatre
Theater 
 NATIONALE OPERA 
 & BALLET   
Home to the Dutch National 
Opera and Dutch National Ballet 
companies, which are among the 
best in the world.
De thuisbasis van De Nationale 
Opera en Het Nationale Ballet, 
gezelschappen die tot de 
absolute wereldtop behoren. 
Amstel 3
operaballet.nl

 CARRÉ  
The Royal Theatre Carré hosts 
exclusive productions on an 
international level, from circus 
to cabaret and pop music to 
musicals.
Ook Koninklijk Theater Carré 
brengt exclusieve producties 
op internationaal topniveau, 
van circus tot cabaret en van 
popmuziek tot musicals.
Amstel 115-125
carre.nl

 KRITERION  
The cosy Kriterion cinema has 
been around since 1945 and is 
run entirely by students.
De gezellige bioscoop Kriterion 
bestaat al sinds 1945 en wordt 
volledig gerund door studenten. 
Roetersstraat 170
kriterion.nl

 ARTIS   
One of the oldest zoos in 
mainland Europe, with more than 
900 species of animals, including 
the incredibly rare Scimitar Oryx 
and Black Wildebeest. 
Een van de oudste dierentuinen 
op het Europese vasteland, 
met meer dan negenhonderd 
diersoorten, van algazellen tot 
witstaartgnoes. 
Plantage Kerklaan 38-40
artis.nl

 HORTUS BOTANICUS   
One of the oldest botanic 
gardens in the world, founded 
in 1638 as a herb garden for 
medicinal purposes. Today the 
Hortus is home to some 4,000 
plant species.
Een van de oudste botanische 
tuinen ter wereld. De Hortus is  
in 1638 aangelegd als kruidentuin 
voor medicinale doeleinden. 
Vandaag de dag groeien er zo’n 
vierduizend plantensoorten.
Plantage Middenlaan 2A
dehortus.nl

 PORTUGESE SYNAGOGE  
The interior of the imposing 17th-
century Portuguese Synagogue 
is still completely intact. The 
oldest functioning Jewish library 
in the world is on the premises: 
Ets Haim Livraria Montezinos.
Closed to the public on Saturday 
(Shabbat) and Jewish holidays.
Het interieur van de 
indrukwekkende 17e eeuwse 
Portugese Synagoge is 
nog volledig intact. In het 
complex vind je de oudste 
(nog functionerende) joodse 
bibliotheek ter wereld: Ets 
Haim Livraria Montezinos. Geen 
toegang op zaterdag (sjabbat) en 
joodse feestdagen.
Mr. Visserplein 3
portugesesynagoge.nl
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advertorial

POM 
POM Amsterdam offers the 
most beautiful shawls and 
fashion items! Founding 
sisters Liesbeth and Violet 
design all of the shawls at this 
wonderful location, so come 
take a look and score your 
favourite ‘Piece of Mine’!
De mooiste shawls en fashion 
vind je bij POM Amsterdam! 
Founding sisters Liesbeth 
en Violet ontwerpen alle 
shawls op deze prachtige 
locatie. Neem een kijkje en 
scoor jouw favoriete ‘Piece 
of Mine’! 
Oudeschans 26
pom-amsterdam.nl

Top 5  
Musea
Museums 
 VERZETSMUSEUM    
Reconstructed streets, photos, 
original objects, and authentic 
pictures and sounds recreate 
life just before, during and after 
WW II.
Nagebouwde straten, foto’s, 
originele voorwerpen en 
authentiek beeld en geluid 
recreëren het leven vlak voor, 
tijdens en na WO II. 
Plantage Kerklaan 61
verzetsmuseum.org

 MICROPIA   
After a visit to Micropia, which 
reveals the invisible world of 
micro-organisms, you’ll never 
look at the world in the same way 
again.
Na een bezoek aan Micropia 
waar micro-organismen onder de 
loep worden genomen bekijk je 
de wereld nooit meer hetzelfde.
Plantage Kerklaan 38-40
micropia.nl

 JOODS HISTORISCH 
 MUSEUM    
An impressive museum 
dedicated to the Jewish religion, 
culture and history. Also regularly 
holds large (photo) exhibitions.
Indrukwekkend museum over 
Joodse religie, cultuur en 
geschiedenis. Regelmatig zijn 
hier grote (foto-)exposities.
Nieuwe Amstelstraat 1
jhm.nl

 HERMITAGE 
 AMSTERDAM   
The Dutch branch of the world-
famous State Hermitage Museum 
in St. Petersburg, Russia, with 
constantly changing exhibitions.
De Nederlandse tegenhanger 
van de wereldberoemde 
Hermitage in Sint-Petersburg, 
met wisselende exposities. 
Amstel 51
hermitage.nl

 MUSEUM  
 HET REMBRANDTHUIS   
This museum in Rembrandt's 
former house is dedicated to his 
life and work. 
Dit museum in Rembrandt's 
vroegere woonhuis is gewijd aan 
zijn leven en werk. 
Jodenbreestraat 4
rembrandthuis.nl
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 AMSTERDAM BEACH 
When the temperatures soar in 
Amsterdam, sun-seekers flock to 
the Dutch coast and the beaches 
at IJmuiden and Zandvoort to 
bask on the sands and soak up 
the vibrant nightlife.

 NEW LAND 
Just north east of Amsterdam, 
the polders of the province of 
Flevoland were reclaimed from 
the sea, giving birth to the new 
cities of Almere and Lelystad. 
Not only are they internationally 
acclaimed playgrounds for 
architecture and design, they are 
also blessed with expanses of 
wild nature on the doorstep.

 OLD HOLLAND 
With its countless windmills, 
churches and old-fashioned 
farmhouses, stepping out into 
Old Holland can feel like being in 
a Golden Age painting.

Amsterdam 
Area
To truly experience Amsterdam 
be sure to head out beyond 
the borders of the city centre 
and explore the Amsterdam 
Area. In around 30 minutes, 
you’ll find excellent shopping 
cities like Haarlem, the majestic 
windmills at Zaanse Schans, 
the famous tulip fields in and 
around the Keukenhof, and 
historic towns like Edam and 
Volendam. Discover the best 
day trips from Amsterdam!

 FLOWERS OF AMSTERDAM 
The Flower Strip is one of the 
most popular and unique sights 
in the Netherlands. Every spring 
the entire region bursts into 
vivid colour as bulbs shoot and 
millions of flowers blossom.

 AUTHENTIC HAARLEM 
A city of remarkable history 
and culture, Haarlem is just a 
short hop from Amsterdam but 
packs a unique punch. With 
spectacular monuments dating 
back almost 800 years, such as 
the Amsterdamse Poort and Sint-
Bavokerk, it’s no wonder that so 
many great artists of the Golden 
Age wanted to capture its beauty 
and atmosphere. 

 CASTLES & CARDENS 
The countryside of Noord-
Holland was always a popular 
region for the rich merchants 
of the Golden Age. Each 
summer they would leave 
their primary residence in the 
heart of Amsterdam, retreating 
to extravagant castles and 
estates with acres of beautifully 
manicured gardens.

AMSTERDAM AREA

IAMSTERDAM.COM/AREA
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Bustling mix of  
culture, cuisine and cafés
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In de levendige studentenbuurt De Pijp kun je 
urenlang rondwandelen. Hier vind je elke 
denkbare keuken, heerlijke terrassen en oneindig 
veel leuke cafés.

De oude Volksbuurt De Pijp is een smeltkroes van 
mensen uit alle werelddelen. In de jaren zestig en 
zeventig vond er een kleine culturele en culinaire 
aardverschuiving plaats, toen de snelle groei van 
de Heineken brouwerij Spaanse, Turkse en 
Marokkaanse arbeiders aantrok. Deze nieuwko-
mers brachten hun eigen keuken mee met 
uitheemse ingrediënten die nog altijd verkocht 
worden op en rond de populaire Albert Cuyp-
markt. Ook door de komst van Surinamers na de 
onafhankelijkheid in 1975, groeide De Pijp uit tot 
een bruisende multiculturele buurt met veel 
authentieke restaurants, oer-Amsterdamse cafés 
en hippe horeca – en natuurlijk de Heineken 
Experience in de voormalige Heineken brouwerij. 

André Hazes kwam uit de Pijp.  
Op de Albert Cuypmarkt is een 
standbeeld opgericht  
in zijn nagedachtenis. 

You can stroll around for hours in the lively 
student neighbourhood of De Pijp. You’ll find 
every imaginable cuisine, delightful terraces, 
and an infinite number of beckoning cafés. 

This former working-class neighbourhood has 
become a melting pot of nations. In the sixties and 
seventies, the rapid growth of the Heineken 
brewery attracted Spanish, Turkish and Moroccan 
workers. This catalysed a small cultural and 
culinary landslide, as these newcomers brought 
cuisines flavoured with the exotic ingredients that 
are still sold at and around the popular Albert 
Cuyp market. Following the arrival of Surinamese 
immigrants after their country’s independence in 
1975, De Pijp developed further into a vibrant 
multicultural neighbourhood, with many authentic 
restaurants, traditional Amsterdam cafés, and 
trendy restaurants. Today, the Heineken 
Experience in the former Heineken brewery brings 
local history to life.

 You can view the famous Heineken Shire horses 
at the Heineken Experience and you may also 
be lucky enough to see them trotting around 

the city centre pulling the beer wagons. DID YOU KNOW?
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 HEINEKEN EXPERIENCE  
The historic brewery of one of the 
world’s most famous beer brands 
offers you a behind-the-scenes 
look at how the beer is brewed, 
and also a taste of the finished 
product. Who wouldn’t want to 
visit? 
In de historische brouwerij 
van een van de beroemdste 
biermerken wereldwijd een kijkje 
achter de schermen nemen en 
ook nog allerlei lekkers proeven, 
wie wil dat nou niet?
Stadhouderskade 78
heineken.com

 ARC BY LUTE  
Restaurant/bar ARC is housed 
in the luxurious Pestana hotel 
on the Amstel River. Fine dining 
is to be had with the creations 
of chef Peter Lute, and it’s also 
an enticing place for wine or 
cocktails on the terrace.
Restaurant/bar ARC huist in 
het luxe Pestana-hotel aan de 
Amstel. Fine dining met de 
creaties van chef-kok Peter Lute, 
maar ook een fijne plek voor wijn 
of cocktails op het terras.
Amsteldijk 67
arc.amsterdam

 ALBERT CUYPMARKT  
With 260 stalls operating 
six days a week, you’ll find 
everything from Vietnamese 
spring rolls to freshly made 
stroopwafels at this famous 
market. Don’t miss the Badcuyp 
jazz venue on the corner.
Deze beroemde markt telt maar 
liefst tweehonderdzestig kramen 
en is zes dagen per week open. 
Niet te missen: de Vietnamese 
loempia’s, de vers gebakken 
stroopwafels en jazzpodium de 
Badcuyp. 
Albert Cuypstraat 
albertcuypmarkt.nl
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 BAR FISK  
A Mediterranean fish and 
cocktail bar with a laid-back Tel 
Aviv atmosphere, Bar Fisk serves 
enormously tasty fish dishes at 
reasonable prices. Meals can be 
ordered up until midnight.
Mediterrane vis- en cocktailbar 
met een laidback Tel Aviv-
sfeertje. Bar Fisk serveert 
ontzettend lekkere visgerechtjes 
voor een schappelijke prijs. 
Je kunt ze tot middernacht 
bestellen. 
Eerste Sweelinckstraat 23
barfisk.nl

 DE JAPANNER  
A hip Japanese bar in the middle 
of the Albert Cuyp market. 
This izakaya serves delicious 
Japanese dishes, but is also 
worth heading over to for some 
sake, shochu and Japanese beer.
Hip Japans barretje midden op 
de Albert Cuyp. Bij deze izakaya 
kun je terecht voor verrukkelijke 
Japanse gerechtjes, maar ook 
voor sake, shochu en Japans 
bier.
Albert Cuypstraat 228
dejapanner.com 

 CT COFFEE & COCONUTS  
 Featuring coffee and a number 
of coconut-themed offerings 
– think: coconut pancakes, a 
coconut burger and coconut 
juice – but there are also  
plenty of other inducements 
to stop by.
Van kokospannekoeken en 
kokosburgers tot kokossap –  
in CT Coffee en Coconuts vind  
je allerlei kokoslekkernijen.  
Koffie en nog veel meer zoets, 
mmm.
Ceintuurbaan 282-284
ctamsterdam.nl

 RIALTO  
Focused on premieres and 
eclectic art-house fare from 
around the world – and playing 
host to film festivals including 
World Cinema Amsterdam.  
With stylish café.
Rialto brengt arthousefilms  
van over de hele wereld naar 
je toe en is organisator van 
het World Cinema Amsterdam 
Festival en andere bijzondere 
festivals en evenementen. Met 
sfeervol café. 
Ceintuurbaan 338
rialtofilm.nl

 CAFÉ CARON  
The family restaurant of the 
well-known TV chef Alain Caron 
and his sons, Café Caron is an 
atmospheric destination for 
French (farmer’s kitchen) classics 
and good wines.
Familierestaurant van de 
bekende tv-kok Alain Caron 
en zijn zonen. Café Caron is 
een sfeervolle plek voor Franse 
(boerenkeuken)klassiekers en 
goede wijnen.
Frans Halsstraat 28 H
cafecaron.nl

 CC AMSTEL  
This ‘cultural clubhouse’ will 
open in September 2018 in the 
Asscherkwartier (named after the 
diamond house formerly located 
here). In addition to a theatre, 
there will also be a studio, a 
café-restaurant and a branch of 
the public library.
Dit ‘Cultureel Clubhuis’ opent 
in september 2018 in het 
Asscherkwartier (vernoemd 
naar het diamanthuis dat hier 
gevestigd was). Naast een 
theater zal hier ook een studio, 
een café-restaurant en een 
vestiging van de openbare 
bibliotheek komen. 

 DIM SUM NOW  
For fans of Dim Sum, the hip 
Dim Sum Now serves up bundles 
of steamed and fried appetizer 
joy – be they meat, fish or 
vegetable – that you can take 
away or simply eat on the spot.
Al eens gedimsumd? Bij het 
hippe Dim Sum Now kun je 
deze gestoomde en gefrituurde 
vlees-, vis- en groentehapjes 
meenemen of lekker ter plekke 
opeten.
Ferdinand Bolstraat 36 
dimsumnow.com

 CAFÉ VRIJDAG  
Hip and modern, Café Vrijdag’s 
private room is the perfect 
setting for your next dinner, 
reception or meeting. The 
café itself is open all week for 
breakfast, lunch, and dinner.
Organiseer je eigen diner, borrel 
of vergadering in de hip 
ingerichte zaal van Café Vrijdag. 
Natuurlijk ook de hele week 
open voor ontbijt, lunch en diner 
in het café.
Amsteldijk 137
cafevrijdagamsterdam.nl

 BROERS  
Stop by this stylish and cosy 
neighbourhood café run by two 
brothers for a delicious cup of 
coffee. They opened only last 
year but have quickly become a 
local favourite.
Twee broers runnen deze 
stijlvolle en gezellig huiskamer, 
waar je heerlijke koffie kunt 
drinken. Ze zijn net een jaar open 
maar nu al ontzettend populair.
Rooseveltlaan 67
broers.amsterdam
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 AMSTELSCHEG 
The green stretch of the Amstel 
River Countryside (also called 
Amstelscheg) runs along and 
around the Amstel up to – and 
beyond – Ouderkerk. This beauti-
ful area offers plenty of places 
to walk, bike or picnic, as the 
roads and paths run through a 
landscape of glistening water and 
meadows with historic farms and 
17th-century country homes. 
In het groene Amstelscheg- 
gebied langs en rond de Amstel 
dat tot Ouderkerk en verder 
reikt, kun je prachtig wandelen, 
fietsen en picknicken. De wegen 
en paden leiden langs flonkerend 
water- en weidelandschap met 
monumentale boerderijen en 17e-
eeuwse buitenhuizen. 

Nearby
In de buurt

 TOLBAR  
Tolbar is a bar, restaurant and 
creative space. It has cosy living 
room vibe with great coffee, 
affordable food, a terrace in the 
sun and often live-music and 
movie nights.
Tolbar is een eetcafé en plek 
voor creativiteit. Een tweede 
huiskamer, goede koffie, 
betaalbaar eten, terras in de 
zon en altijd iets leuks op het 
programma.
Tolstraat 182
tolbar.nl

 LE HOLLANDAIS  
Welcoming and no nonsense, 
local favourite Le Hollandais has 
served meticulously-prepared, 
high-quality French and Italian 
classics since 1996.
Gastvrij, no-nonsens en 

zorgvuldig bereide gerechten. 
Favoriet Le Hollandais bestaat 
al sinds 1996 en serveert nog 
steeds Franse en Italiaanse 
klassiekers van hoge kwaliteit. 
Amsteldijk 41
lehollandais.nl

 VINNIE’S  
At Vinnie’s you can enjoy 
the tastiest and healthiest 
sandwiches, soups and salads 
in a cosy living-room setting. 
Everything is freshly made from 
organic and local ingredients.
Bij Vinnie’s eet je de lekkerste 
healthy broodjes, soepen 
en salades in een knusse 
huiskamersetting. Alles wordt 
vers gemaakt van biologische en 
lokale ingrediënten. 
Scheldestraat 45
vinnieshomepage.com

de pijp

 ANNA + NINA  
A treasure trove of stylish 
souvenirs, original jewellery, 
artworks and wanna-haves. 
Owners Ann and Nina have 
carefully curated their personal 
favourites – including teas and 
cake.
Een schat aan stijlvolle 
cadeautjes, eigenzinnige 
sieraden, kunst en andere 
hebbedingen. De eigenaressen 
Anna en Nina hebben zorgvuldig 
het beste van het beste 
bijeengebracht – inclusief de 
lekkerste thee en taart.
Gerard Doustraat 94 
annanina.nl
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HOP ON-HOP OFF 
Hop on-Hop off by Stromma 
offers an exciting new way 
to explore Amsterdam. You 
can now combine discovering 
the canal ring from the water 
with exploring Amsterdam 
neighbourhoods by bus. 
Providing the unique freedom 
to hop on and off at any stop 
you like. So start planning your 
ideal sightseeing experience!
Hop on-Hop off van Stromma 
biedt een nieuwe manier om 
Amsterdam te verkennen. 
Je kunt de grachtengordel 
ontdekken vanaf het water 
vanaf nu combineren met het 
verkennen van verschillende 
buurten met de bus. In- en 
uitstappen kan op meerdere 
haltes verspreid over de stad. 
Plan je ideale tour met Hop 
on-Hop off!

advertorial
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From age-old  
art to high-end chic
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Een van Amsterdams mooiste (en rijkste) 
buurten, met indrukwekkende gebouwen, 
bijzondere boetieks en fantastische musea.

Het fraaie Oud-Zuid werd ruim een eeuw geleden 
ontwikkeld als culturele loper van de stad. Je vindt 
hier onder meer het Koninklijk Concertgebouw, 
Rijksmuseum, Stedelijk Museum en Van Gogh 
Museum. Het Vondelpark, aangelegd in Engelse 
landschapsstijl, is het populairste park van de stad 
en werkt op zomerse dagen als een magneet voor 
picknickers en bezoekers van de talrijke optredens 
in het openluchttheater. 

Vergeet je creditcard niet als je Oud-Zuid bezoekt: 
de chicste winkels van Amsterdam zijn hier te 
vinden, met name in de P.C. Hooftstraat, de 
Cornelis Schuytstraat en de Beethovenstraat. 
Dieper in Zuid valt ook steeds meer te beleven, 
bijvoorbeeld rond de zakelijke Zuidas waar je 
opvallend goed en gezond kunt eten.

Oud-Zuid heeft een van de dichtste 
concentraties van culturele  
trekpleisters ter wereld.

One of Amsterdam’s loveliest (and wealthiest) 
neighbourhoods, with impressive buildings, 
unusual boutiques and fantastic museums. 

Alluring Oud-Zuid was developed over a century 
ago as the cultural gateway to the city. The 
neighbourhood is home to the Royal Concertge-
bouw, the Rijksmuseum, the Stedelijk Museum of 
Modern Art and the Van Gogh Museum. The 
nearby Vondelpark, created in the style of an 
English landscape garden, is the city’s most 
popular park. During the summer months it is a 
magnet for picnickers and visitors, who come to 
enjoy the plentiful outdoor performances.

Don’t forget your credit card if you visit Oud-Zuid: 
the chicest boutiques in town can be found here, 
notably along the P.C. Hooftstraat, the Cornelis 
Schuytstraat and the Beethovenstraat. Travel 
deeper south to continue the experience: for 
example, around the Zuidas business district, 
where you can dine remarkably well and healthily.

Oud-Zuid has one of the highest  
concentrations of cultural  

venues in the world. DID YOU KNOW?

©
 K

O
E

N
 S

M
IL

D
E



40 NEIGHBOURHOODS/BUURTENAmsterdam oud-zuid

 HET KONINKLIJK  
 CONCERTGEBOUW   
Completed in 1888, this concert 
hall is Amsterdam’s most impor-
tant orchestral concert venue, 
internationally renowned for its 
acoustics and house orchestra.
Het Koninklijk Concertgebouw, 
gebouwd in 1888, is de belang-
rijkste orkestconcertzaal van de 
hoofdstad, en wereldberoemd 
vanwege de prachtige akoestiek 
en het Concertgebouworkest.
Concertgebouwplein 10
concertgebouw.nl

 IJSBOUTIQUE  
Arguably the best ice cream in 
Amsterdam. Stand-out flavours 
include decadent double choco-
late, refreshing Key West lime 
pie and signature champagne 
ice cream, made with Moët et 
Chandon.
Misschien wel het lekkerste ijs 
van Amsterdam. Opvallende  
smaken zijn de decadente 
double chocolate, Key West-
limoentaart en champagne-ijs 
van Moët et Chandon.
Johannes Verhulststraat 107H 
ijsboutique.nl

 &KLEVERING  
A treasure trove of colourful,  
stylish homeware and gifts, 
&Klevering stocks a rainbow of 
tableware, a range of leather 
goods, designer crockery and 
glassware, and wooden toys for 
children.
Een schat aan kleurrijke, stijlvolle 
homeware en cadeautjes, van 
tafelgerei in alle kleuren tot 
lederwaar, en van designservies 
en glaswerk tot houten kinder-
speelgoed.
Jacob Obrechtstraat 19A
klevering.nl
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 MOCO MUSEUM  
An accessible private museum in 
a stately villa, MOCO exclusively 
exhibits works created by the 
‘rock stars of art’ (think: Andy 
Warhol, Salvador Dali and graffiti 
artist Banksy).
Laagdrempelig particulier mu-
seum in een statige villa. MOCO 
toont alleen werk van de ‘Rock 
stars of Art’. Denk aan klinkende 
namen als Andy Warhol, Salvador 
Dali en graffitikunstenaar Banksy.
Honthorststraat 20
mocomuseum.com

 P.C. HOOFTSTRAAT  
Amsterdam’s poshest shopping 
street – colloquially known as the 
‘pay-say’ – is home to boutiques 
like Dior, Prada and Chanel.
De chicste winkelstraat van de 
stad, ‘de P.C.’ voor intimi, met 
onder andere winkels van Dior, 
Prada en Chanel. 

 GEORGE W.P.A.  
This lively brasserie has a large 
southern-facing terrace and will 
serve you classics – such as eggs 
Benedict, steak béarnaise and 
salad Niçoise – any time of day.
Bij deze levendige brasserie met 
groot terras op het Zuiden kun je 
de hele dag terecht voor klas-
siekers als Eggs Benedict, steak 
béarnaise en salade Niçoise.
Willemsparkweg 74
cafegeorge.nl/george-wpa

 WTC HEALTHY HOTSPOTS  
Wherever people are hard at 
work, it should also be possible 
to refuel with delicious and 
healthy food. The whole range of 
options is available in the vicin-
ity of the World Trade Centre 
(WTC). At Mylk, you create your 
own attractive lunch at the salad 
bar; Circl has a ‘circular’ menu 
with leftover vegetables in the 
leading role; and for Michelin-
star-level healthy at you can go 
to Bolenius. 
Waar hard gewerkt wordt, moet 
gezond en goed gegeten wor-
den. Dat kan rond het WTC op 
allerlei niveaus. Bij Mylk schep je 
van een aantrekkelijke salad bar, 
Circl heeft een ‘circulair’ menu 
met overgebleven groenten in 
de hoofdrol en voor gezond op 
Michelinsterrenniveau ga je naar 
Bolenius.
Mylk, Strawinskylaan 11, 
mylk.amsterdam  
Circl, Gustav Mahlerplein 1B, 
circl.nl  
Bolenius, George Gershwinln 30, 
bolenius-restaurant.nl  

Top 3 
Musea
Museums 

 VAN GOGH MUSEUM   
The world’s largest collection of 
works by Vincent van Gogh. Also 
exhibits other 19th-century art 
and holds high-profile temporary 
exhibitions.
De grootste verzameling werken 
van Vincent van Gogh ter wereld, 
plus andere 19e-eeuwse kunst en 
spraakmakende wisseltentoon-
stellingen. 
Museumplein 6
vangoghmuseum.nl

 STEDELIJK MUSEUM   
150 years of spectacular modern 
art and design in a building that, 
since the addition of a striking 
new wing, has been nicknamed 
the ‘bathtub’.
150 jaar spectaculaire moderne 
kunst en vormgeving in een 
gebouw dat sinds de uitbreiding 
met een opvallende nieuwe 
vleugel wel ‘de badkuip’ wordt 
genoemd. 
Museumplein 10
stedelijk.nl

 RIJKSMUSEUM   
The Netherlands' most famous 
museum, with treasures such as 
The Night Watch by Rembrandt 
and Vermeer's The Milkmaid.
Het bekendste museum van 
Nederland, met schatten als De 
Nachtwacht van Rembrandt en 
Het Melkmeisje van Vermeer.
Museumstraat 1
rijksmuseum.nl 

advertorial

advertorial

OLD SCHOOL 
AMSTERDAM 
A fun, creative hotspot for 
art and culture. Featuring an 
organic restaurant and the 
Old School Podium, it’s an 
inspiring place where cultural 
activities, conferences and 
parties are organised.
Leuke, creatieve hotspot 
voor kunst en cultuur. Met 
een biologisch restaurant 
en Old School Podium, een 
inspirerende plek waar cul-
turele activiteiten, congressen 
en feesten georganiseerd 
worden.
Gaasterlandstraat 3-5  
oldschoolamsterdam.com
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 RESTAURANT AS  
A unique urban oasis in the 
Beatrixpark serving delicious, 
pure food. At Restaurant As you 
eat at long wooden tables in the 
former chapel, or outside with 
the scratching chickens in the 
amazing garden.
Unieke stadsoase aan het Bea-
trixpark met heerlijk, puur eten. 
Bij Restaurant As eet je aan lange 
houten tafels in de voormalige 
kapel of buiten in de waanzin-
nige tuin met buitenkeuken en 
rondscharrelende kippen.
Prinses Irenestraat 19
restaurantas.nl

 FOODBAR 63GRADEN  
Indulge in 63graden Foodbar’s 
delicious drinks and Italian food. 
While the menu changes weekly, 
Foodbar’s popular antipasti 
platter of new Italian delicacies is 
always available.
In de 63graden Foodbar kun je 
genieten van lekkere drankjes 
en Italiaans eten. De menukaart 
verandert maandelijks, maar de 
populaire antipasti-plank met 
Italiaanse specialiteiten is altijd te 
bestellen.
Woestduinstraat 63
63graden.nl

 OLYMPISCH STADION  
Built for the 1928 Olympic 
Games, this stadium now hosts 
not only sporting events, but also 
corporate events, public events, 
parties and festivals.  
Het in 1928 geopende 
Olympisch Stadion dient tegen-
woordig niet meer alleen als 
sportlocatie, maar er kunnen ook 
feesten, bedrijfsevenementen en 
publieksevenementen worden 
georganiseerd.  
Olympisch stadion 2
olympischstadion.nl



 COLD PRESSED JUICERY  
A luxurious shop for organic 
juices and smoothies. The 
healthy drinks are made with 
an almost-two-metre-high slow 
juicer that ensures that every 
possible nutrient ends up in your 
bottle.
Luxe biologische sappen- en 
smoothiewinkel. De gezonde 
drankjes worden gemaakt met 
een bijna twee meter hoge 
slow juicer die ervoor zorgt dat 
alle voedingstoffen in het flesje 
belanden.
Willemsparkweg 8
thecoldpressedjuicery.com

 FRIETBOUTIQUE  
Frietboutique is a snack bar in 
Amsterdam Zuid style: only the 
best fresh fries (with peel), shrimp 
croquettes from Holtkamp, and 
cheese croquettes from Van der 
Linden.
Frietboutique is een snackbar 
maar dan wel op de Zuid-manier: 
alleen de beste verse friet (met 
schil), garnalenkroketten van 
Holtkamp en kaaskroketten van 
Van der Linden.
Johannes Verhulststraat 107
frietboutique.nl

 CONSERVATORIUM HOTEL  
Visit this beautiful design hotel 
for a drink in the lobby or dinner 
at Asian restaurant Taiko. There 
are also a number of luxury bou-
tiques, such as the perfume and 
cosmetics shop Skins.
Ga naar dit prachtige design-
hotel voor een drankje in de 
lobby of een diner bij Aziatisch 
restaurant Taiko. Ook zijn er een 
aantal luxe shops, zoals parfum- 
en cosmeticawinkel Skins.
Van Baerlestraat 27
conservatoriumhotel.com

 HET AMSTERDAMSE 
 PROEFLOKAAL  1*
A massive café-restaurant op-
posite the Olympic Stadium. 
Cooking workshops and beer 
tastings are also on offer, as well 
as a 3D projection that illuminates 
Amsterdam’s food culture.
Groot café-restaurant tegenover 
het Olympisch Stadion. Je kunt 
hier ook terecht voor kookwork-
shops, bierproeverijen en er 
is een 3D-projectie waarin de 
Amsterdamse eetcultuur uit de 
doeken gedaan wordt.
Stadionplein 300 
hetamsterdamseproeflokaal.nl
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Cultural melting pot  
and large-scale entertainment
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In de swingende, multiculturele Bijlmer is alles 
groot: van de megabioscoop en de concertzaal 
tot het waanzinnige aanbod van uitheemse 
gerechten. 

In Amsterdam Zuidoost lijkt alles op een andere 
schaal te gebeuren. Je vindt er de imposante 
Amsterdam ArenA, thuisbasis van Ajax, en de 
multiplex Pathé ArenA met een IMAX-theaterzaal. 
De groten der aarde treden op in concertzalen 
AFAS Live en de Ziggo Dome, en er zijn megasto-
res en meubelboulevards zoals Villa ArenA. 

Zuidoost is niet alleen ‘mega’, maar ook ‘multi’: 
het stadsdeel is een ware smeltkroes van culturen. 
Veel buurtbewoners hebben Afrikaanse, Midden- 
of Zuid-Amerikaanse wortels, waardoor er een 
opwindende variëteit aan cultuur én etenswaren is. 
Daar kun je mee kennismaken in het Bijlmer 
Parktheater, de Amsterdamse Poort en World of 
Food. 

In de Bijlmer wonen meer dan 
130 nationaliteiten.

Everything is large in the swinging, multicultural 
Bijlmer: from the mega cinema and concert hall 
to the extraordinary range of exotic dishes.

In Amsterdam Zuidoost, everything seems to 
happen on a larger scale. The imposing Amsterdam 
ArenA, home to football club Ajax, and the 
multiplex Pathé ArenA and its IMAX theatre can be 
found here. Musical giants perform in the AFAS Live 
and Ziggo Dome concert halls, and there are also 
megastores and furniture boulevards such as Villa 
ArenA.

Zuidoost is not only ‘mega’, but also ‘multi’: the 
district is a true melting pot of cultures. Many local 
residents have African, Central American or South 
American roots, which creates an exciting mixture 
of cultures and cuisines. Learn and experience more 
at the Bijlmer Parktheater, the Amsterdamse Poort 
shopping area, and the World of Food.

More than 130 nationalities  
live in the Bijlmer. DID YOU KNOW?
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 WORLD OF FOOD  
Low on pretences but bursting 
with flavours, this 3000m2 food 
court housed in a parking garage 
offers you and your taste buds 
a trip around the world via a 
line-up of 25 kitchens, that 
range from Armenian to Liberian 
cuisine.
Een foodcourt in een verbouwde 
garage, zonder pretenties 
maar met héél veel smaak. Met 
3000m2 biedt World of Food een 
reis om de wereld in 25 keukens, 
van Armeens tot Liberiaans.
Develstein 100
worldoffoodamsterdam.nl

 NELSON MANDELAPARK  
The park formerly known as the 
Bijlmerpark has plenty of areas 
for sports and recreation, a skate 
park, a magnolia valley and an 
arboretum comprising native 
trees from the many homes of 
the neighbourhood’s residents.  
Het omgedoopte Bijlmerpark 
heeft uitgebreide sport- en 
recreatiemogelijkheden, een 
skatepark, een magnolia- 
vallei en een tuin met bomen uit 
de landen waar de inwoners van 
Zuidoost oorspronkelijk vandaan 
komen.

 LEBKOV & SONS  
This subsidiary of Lebkov & 
Sons, a trendy ‘good food’ affair 
with coffee, sandwiches and 
salads wildly popular in Leiden, 
The Hague and Rotterdam, also 
delivers lunch to your desk. 
Dit filiaal van het hippe, 
duurzame Lebkov & Sons – al 
een begrip in Leiden, Den Haag 
en Rotterdam – serveert koffie, 
broodjes en salade. Ze bezorgen 
ook lunch op kantoor.
Hoekenrode 6
lebkov.nl
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 AFAS LIVE   
 ZIGGO DOME  
Zuidoost gives you entertain-
ment in mega format: world stars 
perform in pop venues the Ziggo 
Dome and AFAS Live to crowds 
of thousands.
Zuidoost lokt je met topenter-
tainment: wereldsterren treden 
op voor gigantische menigtes 
in de megaconcerthallen Ziggo 
Dome en AFAS Live.
ArenA Boulevard 590 
afaslive.nl  
De Passage 100 
ziggodome.nl 
 
 BIJLMER PARKTHEATER  
Since 2009, Bijlmerparktheater 
has presented a multicul-
tural programme, circus lessons 
(courtesy of Jeugdtheaterschool 
Southeast and Circus Elleboog) 
and dance training.
Sinds 2009 biedt het Bijlmer 
Parktheater naast een multicul-
tureel programma ook dansles 
en circustraining (met dank aan 
Jeugdtheaterschool Zuidoost en 
Circus Elleboog).
Anton de Komplein 240 
bijlmerparktheater.nl

 DE PROEFZAAK  
Sample monastery beer from 
the local Kleiburg Brewery in 
this cosy green warehouse as 
you chow down on burgers and 
sandwiches, enticing snacks, and 
international dishes such as Mo-
roccan tajine, fish & chips, and 
goat meat stewed in beer.
Kloosterbier van Brouwerij 
Kleiburg proef je in deze 
gezellige groene loods.  
Daarbij eet je burgers en 
broodjes, geslaagde snacks en 
internationale gerechten als 
Marokkaanse tajine, fish&chips 
en in bier gestoofd geitenvlees.
Hullenbergweg 6
deproefzaak.nl

 AMSTERDAMSE POORT  
Amsterdamse Poort shopping 
centre not only has the standard 
C&A and H&M that grace many 
Dutch high streets, but also 
lots of exotic eateries, delis and 
tokos (Indonesian takeaways).
In winkelcentrum Amsterdamse 
Poort vind je niet alleen bekende 
winkelketens zoals C&A en H&M, 
maar ook een heleboel exotische 
eettentjes, lunchzaakjes en toko’s. 
amsterdamsepoort.nl

 AMSTERDAM ARENA 
 WORLD OF AJAX TOUR   
With retractable roof and capacity 
for 52,000 spectators, the ArenA 
is home to four-times European 
champion Ajax, the Netherlands’ 
most famous football team. Fans 
can take a one-hour guided tour.
Dit thuishonk van Ajax met 
uitschuifbaar dak en (loei)steile 
tribunes (zo dicht mogelijk op 
het veld) heeft een capaciteit 
van 52.000 bezoekers. Er zijn 
meermaal daags rondleidingen.
ArenA Boulevard 1 
amsterdamarena.nl
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A&O 
From a&o, near the Amster-
dam Arena, you can reach the 
city centre of Amsterdam by 
subway in just 12 minutes. The 
353 comfortable rooms are 
equiped with en-suite bath-
rooms. The lobbybar serves 
delicious drinks and snacks.
Vanaf a&o, nabij de Amster-
dam Arena, ben je met de 
metro in slechts 12 minuten 
in het centrum van Amster-
dam. De 353 comfortabele 
kamers zijn voorzien van 
en-suite badkamers. In de 
lobbybar kun je terecht voor 
lekkere drankjes en snacks.
Hogehilweg 22 
aohostels.com
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Discover local  
hotspots and hidden gems
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Oud-West grenst direct aan het centrum en is 
een bijzonder stukje Amsterdam: een geliefde 
buurt waar je heerlijk kan eten, winkelen en veel 
kan beleven, een bruisende plek om steeds 
weer terug te komen. 

Oud-West is gebouwd tijdens de snelle uitbreiding 
van de stad eind 19e-eeuw. Deze hippe buurt 
huisvest veel leuke restaurants, maar ook 
boetiekjes en conceptstores. De drukke Overtoom 
is een goede straat om meubels te shoppen. 

In Oud-West is koffie zetten tot een kunstvorm 
verheven: je struikelt hier bijna over de tentjes met 
kwaliteitskoffie. Ook de vreselijk hippe vegan 
restaurants en (natuur)wijnbars zijn goed 
vertegenwoordigd in dit stadsdeel, bijvoorbeeld 
rondom de Ten Katemarkt. In die buurt vind je ook 
De Hallen. Deze vroegere tramremise is prachtig 
gerenoveerd en herbergt nu een designhotel, een 
bioscoop, een winkel met lokale producten en De 
Foodhallen.

Oud-West wordt ook wel  
Hallenkwartier genoemd.

Bordering on the city centre, Oud-West is chock 
full of hip wine bars, concept stores and coffee 
bars. Moreover, De Hallen – an old tram depot 
with a fantastic food market and a nine-room 
cinema – is located here.

Oud-West was constructed during the rapid 
expansion of the city at the end of the 19th 
century. This trendy neighbourhood is home to 
many great restaurants, boutiques and concept 
stores. The busy Overtoom is a prime street for 
furniture shopping.

Coffee-making has become an art form in 
Oud-West, and quality coffee is always within a 
stone’s throw. Super trendy vegan restaurants and 
(natural) wine bars are also well represented in the 
area, particularly around the Ten Katemarkt. You 
will also find De Hallen in this neighbourhood, a 
former tram depot that has been beautifully 
renovated and now houses a design hotel, a 
cinema, a shop with local products, and a food 
hall.

Oud-West is also called  
Hallenkwartier DID YOU KNOW?
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 BERRY AMSTERDAM  
Salvaged, sun-bleached furniture 
and an absence of Wi-Fi define 
this waterside cafe. On the menu, 
it’s simple Dutch sandwiches and 
ruby red juices.
Ontspannen huiskamercafé aan 
het water. Op het menu staan 
boterhammen, koffie, taart en 
zalige verse sappen.
Bilderdijkkade 27 
berryamsterdam.nl

 CAFÉ PANACHE  
Panache is part industrial, part 
cosy urban, all chic. The menu 
runs towards sharing plates, and 
the location next to the local 
market is evident in the super-
fresh produce.
Panache is industrieel, kosmo-
politisch en gezellig eclectisch 
in één. Je deelt hier samen 
de gerechten. De super verse 
ingrediënten komen van de 
naastgelegen markt. 
Ten Katestraat 117
cafepanache.nl

 ROTISSERIE AMSTERDAM  
Crisp-skinned rotisserie chicken 
is the signature dish here, but 
barbecue ribs and some of the 
city’s best burgers are on offer 
too. Inside, raw brick and wood 
rule.
In deze Brooklyn-achtige rotis-
serie (met een interieur van hout 
en ruwe baksteen) is gegrilde kip 
de specialiteit, maar je vindt er 
ook varkensribbetjes en verruk-
kelijke burgers. 
De Clerqstraat 81
rotisserieamsterdam.nl
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 SPAGHETTERIA  
Does exactly what it says on 
the tin – namely, diverse fresh 
pasta made according to 
time-honoured Italian traditions 
served with three permanent, 
classic sauces and three seasonal 
ones.
De Spaghetteria maakt 
verschillende soorten verse pasta 
volgens eeuwenoude Italiaanse 
tradities, met een keuze uit drie 
klassieke en drie regelmatig 
wisselende sauzen. 
Jan Hanzenstraat 32
spaghetteria-pastabar.nl

 FRIDAY NEXT  
Friday Next stands out on a 
street renowned for affordable 
furnishings with an impossibly 
chic concept that combines a 
furniture showroom, designer 
store, gallery space and café.
In een straat die bekendstaat om 
zijn betaalbare meubels, springt 
het luxe Friday Next eruit door 
de bijzondere combinatie van 
meubelshowroom, designwinkel, 
café en galerie.
Overtoom 31
fridaynext.com

 JUTKA EN RISKA  
Mixing quirky, handpicked 
vintage pieces with the work of 
up-and-coming local designers 
and a healthy dose of cheap-
and-cheerful accessories, sisters 
Jutka and Riska keep your shop-
ping experience fresh.
Met hun gevarieerde aanbod 
van eigenzinnige, goedgekozen 
vintage kleding, nieuw werk van 
aanstormende lokale ontwerpers 
en goedkope, vrolijke accessoires, 
maken de zussen Jutka en Riska 
winkelen tot een nieuwe ervaring.
Bilderdijkstraat 194
jutkaenriska.nl

 FILMHALLEN  
Ever since a derelict tram depot 
was transformed into a super-
cool cultural hotspot, there’s 
been a big buzz surrounding 
De Hallen, thanks in part to 
its movie theatre, Filmhallen, 
where they show the pick of 
Hollywood’s crop, as well as 
award-winning European and 
world films.
Sinds de culturele hotspot 
De Hallen is geopend in een 
oude tramremise is het hier 
een en al buzz, mede door de 
Filmhallen: hier kom je zowel 
voor de betere Hollywoodfilm 
als voor bekroonde Europese en 
wereldfilms.
Hannie Dankbaarpassage 12
filmhallen.nl

 TEN KATEMARKT  
With more than hundred stands 
selling fresh produce, flowers, 
plants, fabric, shoes and more, 
this amazingly useful, century-old 
market is the throbbing heart of 
the neighbourhood.
Met meer dan honderd kramen 
die verse ingrediënten, bloemen, 
planten, stoffen, schoenen en 
meer verkopen, vormt deze 
gezellige markt, die al ruim een 
eeuw bestaat, het kloppende 
hart van de buurt.  
Ten Katemarkt
tenkatemarkt.nl

 LAB111  
Housed in a former pathological 
anatomy laboratory in Amster-
dam, LAB111 has plenty to offer 
both film lovers and filmmakers 
alike. The filmprogram ranges 
from animated features to cross-
genre films.
Een thuis voor filmmakers en 
filmliefhebbers, gevestigd in 
een voormalig pathologisch 
anatomisch laboratorium. Het 
filmprogramma loopt uiteen 
van animatiespeelfilms, van 
cinematografische documen-
taires tot grensoverschrijdende 
genrefilms.
Arie Biemondstraat 111
lab111.nl

 FOODHALLEN  
A food market in the middle 
of the magnificent former tram 
depot, De Hallen. Eat baos and 
ramen at Baowowow, Vietnam-
ese summer rolls at Viet View, 
and refined little cakes at Petit 
Gateau. The menu also includes 
hot dogs, burgers and many 
other (guilty) pleasures.
Food market middenin de 
prachtige Hallen, een voorma-
lige tramremise. Eet bao’s en ra-
men bij Baowowow, Vietnamese 
summer rolls bij Viet View en ver-
fijnde taartjes bij Petit Gateau, Er 
zijn ook hotdogs, hamburgers en 
vele andere (guilty) pleasures. 
Bellamyplein 51
dehallen-amsterdam.nl
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 DEPOT BY  
 JOHNNY AT THE SPOT  
Cool concept store stocking 
homeware and (Scand-brand) 
clothes for him and her. You’ll 
find everything from handmade 
soap to your perfect jeans. 
Coole concept store met veel 
moois voor thuis en (Scandina-
vische) merkkleding voor hem en 
haar. Je vindt hier alles van de 
perfecte jeans tot handgemaakte 
zeep.
Jan Pieter Heijestraat 94
johnnyatthespot.com

 CAFÉ BINNENVISSER  
It's all about drinking natural 
wines and special beers together 
in this bright, beautiful building 
on a corner of the Bilderdijk-
straat. The menu changes week-
ly, and features original dishes in 
which vegetables generally play 
a starring role.
In dit lichte mooie pand op een 
hoek van de Bilderdijkstraat 
draait het om gezellig samen 
(natuurwijn en bijzondere bieren) 
drinken. Daarnaast een wekelijks 
wisselende menukaart met origi-
nele gerechtjes, waarbij groenten 
doorgaans een hoofdrol spelen. 
Bilderdijkstraat 36
binnenvisser.nl

Top 3  
Vegan snacks
 MEATLESS DISTRICT  
French toast with oat milk, a BLT 
with aubergine bacon, or a bagel 
with plant-based gravad lax. In 
short: living life as a vegan is a 
breeze when you eat here.
Wentelteefjes met havermelk, 
een BLT met bacon van auber-
gine of een bagel met plant-
aardige gravad lax. Kortom: hier 
is het een eitje om veganistisch 
door het leven te gaan. 
Bilderdijkstraat 67
Meatlessdistrict.com

 VEGAN JUNKFOOD BAR  
Imagine snacking on a tasty 
vegetarian burger, chick’n nug-
gets, a seaweed sandwich, or 
sweet potato fries with no guilty 
feelings. And for dessert, ice 
cream made from coconut milk.
Snacken zonder schuldgevoel 
met een plantaardige én lekkere 
burger, Chick’n nuggets, een 
zeewier sandwich en zoete-
aardappelfrites. En voor toe een 
ijsje op basis van kokosmelk. 
Staringplein 22
veganjunkfoodbar.com

 THE DUTCH WEED BURGER  
 JOINT  
A bar with a sunny terrace and 
tasty veggie burgers. The culinary 
burgers, seawharma and ‘wish & 
chips’ are made from seaweed 
from Zeeland, which contains 
high-quality proteins, minerals 
and omega fatty acids.
Een bar met zonnig terras en 
smakelijke plantaardige ham-
burgers. De culinaire burgers, 
seawharma en wish&chips zijn 
onder andere gemaakt van 
zeewier uit Zeeland, dat hoog-
waardige eiwitten, mineralen en 
omega-vetzuren bevat. 
Nicolaas Beetsstraat 47
dutchweedburger.com

 HAPPYHAPPYJOYJOY  
From noon ‘til late, take your 
taste buds on an Asian adven-
ture, and treat them to some 
spicy Asian street food with a 
surprising twist, all washed down 
with some Asian tea or beer. 
Spicy Aziatisch streetfood met 
een verrassende twist uit  
sissende stoompannen en wilde 
woks, met erbij een thee of een 
Aziatische biertje: van twaalf uur 
’s middags tot laat staat het in 
deze hectische gezellige tent 
voor je klaar.
Bilderdijkstraat 158HS
happyhappyjoyjoy.asia/nl

 HOLY RAVIOLI  
The heaven for fresh ravioli lov-
ers. The ravioli is made fresh on 
premises each day and stuffed 
with a changing array of fillings. 
The kitchen also prepares a 
variety of other dishes.
Dé plek in Amsterdam voor 
verse ravioli. In de keuken wordt 
iedere dag verse ravioli gemaakt 
met steeds wisselende vullingen. 
Ook serveren ze gevarieerde 
pastagerechten, soepen, sauzen 
en lasagne.
Jan Pieter Heijestraat 88
holyravioli.nl

 BAR CENTRAAL  1*
A cosy eatery with tasty natural 
wines and some very special 
food. Rather than an extensive 
course-based menu, you can 
choose from nicely-priced fusion 
dishes to share, such as burrata 
with Sichuan pepper and daikon 
with pecorino.
Een knus eetcafé met smakelijke 
natuurwijnen en wel erg bij-
zonder eten. Geen uitgebreide 
menukaart met gangen, maar 
zo maar wat (leuk geprijsde) 
fusiongerechtjes om te delen: 
zoals burrata met sichuanpeper 
en daikon met pecorino.
Ten Katestraat 16
barcentraal.nl
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Vibrant atmosphere  
against a green backdrop
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Ten westen van de schilderachtige Jordaan ligt 
de Westerparkbuurt, met als bruisend middel-
punt het creatieve terrein rond de Westergas-
fabriek.

De Westerparkbuurt is relatief nieuw: pas eind 19e 
eeuw werd deze wijk gebouwd, ter huisvesting van 
de spoorwerkers en havenarbeiders die hier na de 
aanleg van het Noordzeekanaal kwamen werken. 
De afgelopen twintig jaar is de buurt geweldig tot 
bloei gekomen, mede dankzij de transformatie van 
de voormalige Westergasfabriek tot culturele 
hotspot. Niet alleen vind je op het terrein een 
bioscoop, galeries, clubs, een hippe arcadehal, 
cafeetjes en restaurants, ’s zomers is er ook een 
barstensvol festivalprogramma.

Ten noorden van het park kun je heerlijk wandelen 
in de up and coming Spaarndammerbuurt, met 
prachtige architectuur in Amsterdamse Schoolstijl. 
Aan de zuidkant ligt de Staatsliedenbuurt met het 
zonnige, terrasrijke Hugo de Grootplein. 

Met het gas uit de Westergasfabriek  
werd vroeger de stad Amsterdam  
verlicht.

To the west of the picturesque Jordaan lies the 
Westerpark neighbourhood, which has its 
vibrant midpoint in the creative area around the 
Westergasfabriek.

The Westerpark neighbourhood is relatively new. 
The area was built at the end of the 19th century 
to accommodate railway and dockworkers who 
came to construct the North Sea Canal. The 
neighbourhood has blossomed over the past 20 
years, thanks in part to the transformation of the 
former Westergasfabriek into a cultural hotspot. In 
addition to the cinema, galleries, clubs, hip arcade 
hall, cafés and restaurants, there is a jam-packed 
festival programme in the summer.

Walk north through the park to the up-and-coming 
Spaarndammer neighbourhood, with its beautiful 
Amsterdam School style architecture. On the 
south side of the park is the Staatsliedenbuurt, 
where you can seek out a sunny terrace on the 
Hugo de Grootplein. 

The gas that was produced by the 
Westergasfabriek used to illuminate 

the city of Amsterdam. DID YOU KNOW?
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 BAR MICK  
Bar Mick is fan of good coffee 
and beer. And with both, you 
need something tasty to go with 
it, which is why they offer plenty 
of goodies, like a fresh breakfast, 
homemade cake, or a delectable 
lunch or dinner.
Bij Bar Mick zijn ze verzot op 
goede koffie en bier. En daarbij 
serveren ze heel veel lekkers: 
een vers ontbijtje, zelfgemaakte 
taart, lunch of een van de 
verrukkelijke dinergerechten. 
Spaarndammerstraat 53HS 
barmick.nl

 WESTERGASFABRIEK  
One of Amsterdam’s largest 
parks – and greatest regen-
eration stories – is nowadays a 
cultural hotspot, home to some 
of the city’s best markets, food-
truck events and EDM festivals.
Een van de grootste parken 
van Amsterdam is een culturele 
hotspot met de beste markten, 
culinaire foodtruck-festivals en 
dancefeesten; een succesvolle 
herbestemming van industrieel 
erfgoed.
Pazzanistraat 33
westergasfabriek.nl

 WESTER WIJNFABRIEK  
This place takes the wine experi-
ence to the next level. There are 
70 types of wine to taste, a lab 
where you can blend your own, 
and wine on tap that you can 
bottle for your picnic in the park.
Wijn to the next level! Hier kun 
je zeventig soorten wijn proeven, 
zelf wijn blenden in een wijnlab 
of wijn tappen voor bij de 
picknick. 
Pazzanistraat 10
westerwijnfabriek.nl
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 MORGAN & MEES  
Hotel Morgan & Mees serves 
modern Mediterranean classics 
in its sophisticated and atmo-
spheric restaurant, and the 
finest of local beers, wines and 
cocktails in its pleasant bar.
Hotel Morgan & Mees serveert 
moderne mediterrane klassiekers 
in een verfijnd en sfeervol classy 
restaurant, en de fijnste lokale 
bieren, wijnen en cocktails in de 
aangename bar.
Tweede Hugo de Grootstraat  2-6 
morganandmees.com

 BROUWERIJ TROOST  
See how beer is brewed and 
bottled in this Amsterdam 
brewery, while its pub means 
you also get to taste their many 
delicious wares, like Amber  
Ale, Smoked Porter to name  
just two.
In deze Amsterdamse brouwerij 
en pub kun je zien hoe bier 
gebrouwen en gebotteld wordt, 
en vooral zelf lekker proeven en 
ontspannen met een Amber Ale, 
Smoked Porter of een van de 
vele andere biersoorten. 
Pazzanistraat 25-27 
brouwerijtroostwestergas.nl

 HOTEL DE WINDKETEL  
What could be more romantic 
than an overnight stay in your 
own private tower? Hotel de 
Windketel is a tower in the 
middle of the Watertorenplein in 
Amsterdam West, built in 1897 
and now converted into a luxury 
tower apartment for two. 
Wat is er nu romantischer dan 
de nacht doorbrengen in je 
eigen privé-toren? Hotel de 
Windketel – een industrieel 
monument uit 1897 – is een 
vrijstaand achthoekig torentje 
midden op het Watertorenplein 
in Amsterdam-West. 
Watertorenplein 8 
windketel.nl 

 MOSSEL&GIN  
In addition to mussels, this 
food bar offers all kinds of fish 
prepared in four different ways. 
Think: roasted octopus, deep-
fried fish, and roasted sea bass 
with salsa verde. And then of 
course there is a whole list of 
interesting gin & tonics...
Bij deze food bar eet je naast 
mosselen op vier manieren aller-
lei soorten vis, zoals geroosterde 
octopus, een visfrikandel of 
geroosterde zeebaars met salsa 
verde. En dan is er natuurlijk nog 
een hele lijst met interessante 
gin-tonics…
Gosschalklaan 12
mosselengin.nl

 MEDIACAFÉ  
A fine place for a plate of pasta, 
lamb curry or steak-frites, either 
inside the monumental building 
or outside on its sunny terrace. 
And the patrons of the Media-
café? The people behind televi-
sion’s Pauw, Jinek and DWDD 
are part of the scenery.
Prettige plek voor een pastaatje, 
lamscurry of steak frites - in het 
monumentale pand of op het 
zonnige terras. En het publiek 
van het Mediacafé? De mensen 
achter Pauw, Jinek en DWDD 
behoren hier tot het meubilair.
Pazzanistraat 19-21
mediacafe-amsterdam.nl

advertorial

WESTERGASTERRAS 
A beloved destination among 
Amsterdammers for a tasty 
lunch or dinner on a sunny 
terrace, as well as for cock-
tails around sunset. Escape 
the bustle of the city at the 
Westergasterras, surrounded 
by greenery and water, and 
right next to the historic 
Gashouder.
Geliefde plek onder Amster-
dammers voor een smakelijke 
lunch of diner op het zonnige 
terras, maar ook voor een 
cocktail rond zonsonder-
gang. Het Westergasterras is 
omringd door groen en water 
en pal naast de historische 
Gashouder: je ontsnapt hier 
heerlijk aan de stadse drukte. 
Klönneplein 6
westergasterras.nl

 KETELHUIS  
This art-house cinema in a 19th-
century formerly industrial build-
ing is an important Amsterdam 
landmark for Dutch cinema and 
international art house and docu-
mentary film. With great bar.
Deze arthouse-bioscoop in het 
vroegere 19e-eeuwse ketelhuis is 
het thuishonk voor de Neder-
landse film. Met een fantastisch 
café.
Pazzanistraat 4
ketelhuis.nl
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 TONTON CLUB  
From Button Bashers to Dance 
Dance Revolution to homemade 
systems, this fun-loving arcade 
has a line-up of the craziest retro 
game machines for you to enjoy. 
When you need a break from all 
the excitement, sit down with a 
boozed up milkshake, a Japa-
nese beer or a noodle-burger.
Kom meespelen in deze vrolijke 
arcadehal met de gekste 
spelmachines, van Button 
Bashers tot de Dance Dance 
Revolution en zelfgemaakte 
installaties. Erbij neem je een 
boozed up milkshake, een 
Japans biertje of ramen-burger. 
Polonceaukade 27
tontonclub.nl

 BAK  
On the top floor of this former 
theatre you can enjoy culinary 
delights prepared mainly with 
vegetables, with fish or meat 
in the supporting role. Fantas-
tic natural wines, homemade 
bread, and an expansive view 
over the IJ make the experience 
complete.

Op de bovenste verdieping 
van dit voormalige theater eet 
je culinaire hoogstandjes met 
voornamelijk groenten, met 
bijrollen voor vis of vlees. Daarbij 
fantastische (natuur)wijnen, huis-
gemaakt brood en een oneindig 
uitzicht over het IJ.
Van Diemenstraat 408
bakrestaurant.nl

 CAFÉ-RESTAURANT 
 AMSTERDAM  
Café-Restaurant Amsterdam is 
located in a former water pump-
ing station. The building itself 
never fails to impress with its 
expansive dining room, high ceil-
ings and waterside terrace.
Café-Restaurant Amsterdam is 
gevestigd in een oude fabrieks-
hal. Behalve dat de locatie 
indrukwekkend is vanwege de 
enorme ruimte en hoge pla-
fonds, wordt het eten geroemd 
voor zijn eenvoud.
Watertorenplein 6
caferestaurantamsterdam.nl

 REM-EILAND  
What do you do with an aban-
doned offshore platform that 
used to be the pirate broadcast-
ing home of a commercial TV 
station when only public broad-
casters were allowed? Bring it 
into Amsterdam harbour and 
turn it into an offshore restaurant 
with a spectacular roof terrace 
and view of course. 
Spectaculair gelegen restaurant 
op een zeeplatform, met 
subliem dakterras. Vroeger 
zonden commerciële tv-piraten 
van het REM-eiland illegaal hun 
programma’s uit, toen er alleen 
nog publieke omroepen waren 
toegestaan. 
Haparandadam 45-2
remeiland.com

 MUSEUM HET SCHIP   
Situated in the striking  
‘Het Schip’ (The Ship) building, 
designed by Michel de Klerk, 
the museum explores the 
expressionist Amsterdam School 
style of architecture in its social, 
political and artistic context.
De expressionistische 
architectuur van de 
Amsterdamse School wordt hier 
toegelicht aan de hand van haar 
sociale, politieke en artistieke 
context. Gevestigd in het 
markante gebouw ‘Het Schip’ 
van Michel de Klerk.
Spaarndammerplantsoen 140 
hetschip.nl







I AMSTERDAM VISITOR CENTRES
For information about Amsterdam, getting 
around and to book excursions, visit one of the 
I amsterdam Visitor Centres in Amsterdam: 
www.iamsterdam.com
http://twitter.com/Iamsterdam 
 
I AMSTERDAM Visitor Centre Central Station
Stationsplein 10 (across from Central Station) 
Open daily (check opening times on: iamsterdam.
com/visitorcentres)
 
I AMSTERDAM Visitor Centre Schiphol Airport
Schiphol Airport, Arrivals 2 at Schiphol Plaza
Open daily 07:00 - 22:00

I AMSTERDAM VISITOR CENTRES
Bezoek een van onze Visitor Centres 
voor informatie over Amsterdam en over 
de regio, excursies & rondvaarten, 
plattegronden en gidsen, vervoer & 
parkeren, tickets voor openbaar 
vervoer, souvenirs, hotelreserveringen 
en de I amsterdam City Card.
Open: dagelijks
www.iamsterdam.com
http://twitter.com/Iamsterdam 
 
I AMSTERDAM VISITOR CENTRE 
Stationsplein 10 (tegenover Centraal Station) 

I AMSTERDAM VISITOR CENTRE 
Aankomsthal 2, Schiphol Plaza 
(Holland Tourist Information)

I AMSTERDAM STORE
Haal het meeste uit je bezoek aan Amster-
dam! De medewerkers bij de I amsterdam 
Visitor Centres kunnen je helpen met het 
vinden van excursies in en om Amsterdam, 
het aanschaffen van de I amsterdam City 
Card, en nog veel meer.

I AMSTERDAM STORE 

Make the most of your time in 
Amsterdam by planning your 
trip with help from the experts! 
Whether you’re searching for the 
best accommodation, exciting ex-
cursions in and around Amsterdam, 
or purchasing the I amsterdam City 
Card, the dedicated staff of Amster-
dam’s I amsterdam Visitor Centres 
can simplify your experience.

INFORMATIE VOOR  BEZOEKERS 
VISITOR INFORMATION
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Celebrating diversity  
around every corner



61NEIGHBOURHOODS/BUURTENAmsterdam
bos en lommer &  
de baarsjes

Bos en Lommer & De Baarsjes in stadsdeel 
West zijn in razend tempo hip en happening 
geworden met coole clubs, creatieve 
conceptstores en een heuse airhockey hal.

De 20e-eeuwse woonwijk Bos en Lommer, 
vernoemd naar een boerderij die hier ooit stond, 
wordt steeds vaker afgekort tot BoLo – en iedereen 
weet: als zo’n bijnaam gaat leven, ben je populair. 
Dat merk je ook aan het grote aantal 
vooruitstrevende clubs. Net als De Baarsjes, waar 
BoLo in het zuiden aan grenst, is de wijk groen, jong, 
creatief en multicultureel.

De Jan Evertsenstraat – kortweg ‘de Jan Eef’ – is het 
kloppend hart van de Baarsjes en een geliefde 
winkelstraat. Hippe conceptstores en Turkse 
winkeltjes wisselen elkaar hier af. Andere 
trekpleisters in dit gebied zijn galeriestraat de Witte 
de Withstraat, Het Sieraad en de fraaie Amsterdamse 
School architectuur. 

In Bos en Lommer leerden voetbalsterren als 
Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Dennis 
Bergkamp voetballen.

Bos and Lommer & De Baarsjes in the west of 
Amsterdam have become hip and happening at 
breakneck speed, with cool clubs, creative 
concept stores and an actual air hockey hall.

The 20th-century residential area Bos & Lommer, 
named after the farm that was originally located 
there, is increasingly simply called BoLo. And 
everyone knows that you are popular when your 
nickname takes off like wildfire. Another indication 
of BoLo’s repute is the great number of 
progressive clubs. Just like De Baarsjes, on BoLo’s 
southern borders, the neighbourhood is green, 
young, creative and multicultural.

The Jan Evertsenstraat – or ‘Jan Eef’ for short – is 
the beating heart of the Baarsjes. It is a popular 
shopping street, where hip concept stores 
alternate with Turkish shops. Other local 
attractions include the gallery-packed Witte de 
Withstraat, Het Sieraad, and the beautiful 
Amsterdam School architecture.

Football stars such as Ruud Gullit, Frank 
Rijkaard and Dennis Bergkamp learned to kick a 

ball around in Bos & Lommer. 
DID YOU KNOW?
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 KATTENCAFÉ KOPJES  
Are you crazy about cats but 
have no pets at home? Get 
some quality cuddles and play-
time in with the sweet (rescue) 
cats that now call Kopjes home. 
Reservations required.
Gek op katten maar zelf geen 
exemplaar in huis? Ga naar 
Kopjes om te knuffelen en 
spelen met de lieve (asiel)katten 
die hier wonen. Reserveren is 
nodig.
Marco Polostraat 211
kattencafekopjes.nl

 REMBRANDTPARK  
With plenty of grassy fields, 
ponds, playgrounds and De 
Uylenburg (the oldest petting 
zoo in the city), Rembrandtpark 
is a great destination for a relax-
ing stroll or day out. 
Het Rembrandtpark is een 
fijne plek om te wandelen of 
te relaxen. Er zijn grasvelden, 
vijvers, speelplaatsen en 
De Uylenburg, de oudste 
kinderboerderij van de stad.

 KESBEKE  
Kesbeke is the one-and-only 
pickler of truly authentic  
Amsterdam pickles. You won’t 
find better gherkins, pickled on-
ions, piccalilli (or pickling vinegar 
for that matter) anywhere else in 
the city. 
De enige inleggerij van echte 
Amsterdamse tafelzuren is 
Kesbeke. Hier haal je de beste 
augurken, uitjes, piccalilly en 
inmaakazijn om zelf te pickelen.
Adolf van Nassaustraat 2-8
kesbeke.nl
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 EDEL  
Café-restaurant Edel is located 
in Het Sieraad, a former trade 
school-turned-creative breeding 
ground. The tranquil, waterfront 
terrace is a constant magnet 
for locals, while their monthly 
EdelWise event is the perfect 
place to eat, drink and be merry. 
Café-restaurant Edel zit in de 
oude ambachtsschool Het 
Sieraad, waar diverse creatieve 
ondernemers gevestigd zijn. 
Het rustige zonnige terras is een 
magneet voor locals, maar je 
kan hier ook eten en vrijmibo-en 
tijdens EdelWise.
Postjesweg 1 
edelamsterdam.nl

 HET BUREAU  
A unique restaurant with a spec-
tacular terrace on the 5th floor 
of start-up hub B. Amsterdam. 
The chefs at Het Bureau use veg-
etables and herbs from their own 
roof garden in their creations.
Bijzonder restaurant met 
spectaculair terras op de 5e 
etage van start-up hub B. 
Amsterdam. Bij Het Bureau 
wordt onder andere gekookt 
met groenten en kruiden van de 
eigen daktuin.
Johan Huizingalaan 763a
caferestaurantbureau.nl

Top 3 
Going out/
uitgaan 
 DE MARKTKANTINE  
Great nightlife in a former market 
canteen from the thirties. The 
Marktkantine fits the bill for every 
market: club nights, theatre 
performances, fexhibitions, and 
much more.
Grote uitgaansplek in een 
voormalige marktkantine uit de 
jaren ’30.  De Marktkantine is van 
alle markten thuis: clubavonden, 
theatervoorstellingen, exposities 
en nog veel meer. 
Jan van Galenstraat 6
marktkantine.nl

 RADION  
Radion is a cultural haven with 
an eclectic programme, ranging 
from progressive club nights and 
weekenders to innovative photo 
expos and street art markets.
Radion is een culturele 
vrijhaven met een 
uiteenlopend programma. Van 
vooruitstrevende club nights en 
weekenders tot innovatieve foto-
expo's en street-art markten.
Louwesweg 1
radion.amsterdam

 DE SCHOOL  
Live life to the fullest in this 
round-the-clock location. 
In addition to dancing and 
attending concerts, you can also 
eat (really well), drink and even 
exercise.
In deze 24-uurslocatie kun je je 
dag en nacht uitleven. Naast 
dansen en concerten bezoeken 
kun je hier ook (erg goed) eten, 
drinken en zelfs sporten.
Dr. Jan van Breemenstraat 1 
deschoolamsterdam.nl 

advertorial

WOW 
Housed in an old school 
building, WOW combines 
a hostel with temporary 
housing for newly-graduated 
artists. Come to WOW for a 
dynamic art programme of 
exciting exhibitions, music 
and fashion shows.
In een oud schoolgebouw 
combineert WOW een hostel 
met tijdelijke woonruimte 
voor net afgestudeerde 
kunstenaars. Bij WOW kun je 
terecht voor een dynamisch 
kunstprogramma met span-
nende exposities, muziek en 
modeshows.
Wiltzanghlaan 60
wow-amsterdam.nl

 PARTISAN  
A wine café and restaurant in 
one. Partisan is a large atmo-
spheric location with a menu that 
includes modern bistro dishes to 
share, and many (natural) wines 
by the glass.
Wijncafé en restaurant ineen. 
Partisan is een grote sfeervolle 
zaak met op de kaart moderne 
bistro-gerechten om te delen en 
veel (natuur)wijnen per glas.
Admiraal de Ruijterweg 79
cafepartisan.nl
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 PUCK  
The first air-hockey hall in 
Europe, with no less than 16 
air hockey tables to play on. 
Dazzlingly dynamic, with lots 
of coloured lights and sound 
effects.
De eerste airhockey hal van 
Europa met maar liefst 16 
airhockey tafels om aan te 
spelen. Lekker dynamisch 
met veel gekleurde lichtjes en 
geluidseffecten.
Jan Evertsenstraat 747
puck.amsterdam     

 PODIUM MOZAÏEK  
With a programme of world 
music, theatre, cabaret and 
dance, Podium Mozaïek cel-
ebrates cultural diversity in 1001 
ways. During the weekends, the 
Theatre Café serves a traditional 
Turkish breakfast from 10 a.m. 
until 3 p.m.
Dit cultuurpodium programeert 
wereldmuziek, theater, 
cabaret en dans en viert op 
1001 manieren de culturele 
verscheidenheid. In het fijne café 
wordt elk weekend van 10.00 
uur tot 15.00 uur Turks ontbijt 
geserveerd. 
Bos en Lommerweg 191
podiummozaiek.nl



 WILDE WESTEN 
 AMSTERDAM   
One of the best foodie hangouts 
in BoLo, Wilde Westen  
Amsterdam has a delicious menu 
of breakfasts, sandwiches, salads 
and tasty wood-fired pizzas – 
the latter of which are available 
at a discount on Mondays and 
Thursdays.
Een van de leukste horeca- 
gelegenheden in BoLo: 
het Wilde Westen! Ontbijt, 
tosti’s, broodjes, salades en 
lekkere houtovenpizza’s – die 
laatste gaan op maandag en 
donderdag met korting over de 
toonbank.
Bos en Lommerplantsoen 1 
wilde-westen.nl
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Nearby 
In de buurt
Nieuw-West (New-West) is 
the largest and greenest 
neighbourhood of Amsterdam. 
The diversity is large and there 
are many activities. The Sloten 
windmill, the 'Sloterplas' 
Lake, the Sloterpark form the 
highlights of Nieuw-West.
Nieuw-West is het grootste 
en groenste stadsdeel van 
Amsterdam. De diversiteit 
is groot en er zijn veel 
activiteiten. De Molen van 
Sloten, de Sloterplas en 
het Sloterpark vormen de 
highlights van Nieuw-West.
nicenieuwwest.nl

 SLOTERPLAS  
The Sloterplas, surrounded by 
the spacious green Sloterpark, 
lies at the end of the Jan 
Evertsenstraat. Following 
the lead of runners, fishers, 
swimmers and other water-sports 
enthusiasts, more and more 
people are discovering this big, 
beautiful city lake. It’s perfect for 
picnics, watching open-air films 
in the summer, or a visit to the 
Van Eesterenmuseum, which tells 
the story of Amsterdam’s ‘garden 
cities’.
Aan het einde van de Jan 
Evertsenstraat ligt de Sloterplas, 
omringd door het groene, ruime
Sloterpark. In navolging van 
hardlopers, vissers, zwemmers 
en andere watersporters weten 
steeds meer mensen dit mooie 
grote stadsmeer te vinden. Voor 
een picknick, openluchtfilms in 
de zomer of een bezoek aan het 
Van Eesterenmuseum, dat het 
verhaal van de Amsterdamse 
tuinsteden vertelt.
Noordzijde 31
vaneesterenmuseum.nl

 SLOTEN   
The ancient village of Sloten, 
which became a part of 
Amsterdam in 1921, is home to 
the Sloten Windmill museum 
– a fully functioning poldermill 
where you’ll learn all about how 
windmills work, as well as how 
Rembrandt, the son of a miller, 
grew up.
Dit historische dorpje, dat in 
1921 door Amsterdam werd 
geannexeerd, is alleen al om de 
Molen van Sloten een bezoekje 
meer dan waard: in deze 
functionerende poldermolen leer 
je hoe molens werken en hoe 
molenaarszoon Rembrandt is 
opgegroeid.

 SLOTERDIJK  
Former office and business park 
Sloterdijk is changing at a rapid 
pace and with an innovative 
twist. Take, for example, bar-
restaurant Bret, with it’s 'circular' 
garden, bee palace and vineyard 
(No. Chateau). You’ll also 
find a café in a tram, the club 
Warehouse Elementenstraat, and 
the Soupalicious soup restaurant. 
If you like pioneering concepts, 
you won’t be disappointed!
Voormalig kantoor- en 
bedrijventerrein Sloterdijk 
verandert in rap tempo. Hier 
vind je café-restaurant Bret, 
met ernaast een ‘circulaire’ tuin 
met een bijenpaleis en een 
wijngaard (‘No Chateau’). Je 
vindt hier verder onder meer 
een café in een tram, club 
Warehouse Elementenstraat en 
soeprestaurant Soupalicious. Als 
je van pionieren houdt, neem je 
nu vast een kijkje! 

 VEN  
Hotel rooms, shops, a spa, 
fitness centre, juice bar, rooftop 
bar, restaurant and casino: you’ll 
find it all at the 42,000-square-
metre business and 
entertainment complex VEN.
Hotelkamers, winkels, een 
spa, fitnesscentrum, juicebar, 
rooftopbar, restaurant én een 
casino: je vindt het allemaal in 
het 42.000 vierkante meter grote 
zaken- en amusementscomplex 
VEN. 
La Guardiaweg 5
ven-amsterdam.com

©
 E

R
IK

 S
W







66 NEIGHBOURHOODS/BUURTENAmsterdam
bos en lommer &  
de baarsjes

 DE MEERVAART 1*
The place to go for the 
best comedy acts, dance 
performances and family shows. 
Meervaart also has a conference 
facility and is a breeding ground 
for talent. 
Bij Theater De Meervaart kun 
je terecht voor de leukste 
cabaretiers, vernieuwende dans- 
en leuke familievoorstellingen. 
Het is bovendien een 
congreslocatie én een 
broedplaats voor talent.
Meer en Vaart 300
meervaart.nl

 DE STIJL 1(
In Design Hotel Artemis, 
café-restaurant ‘De Stijl’ has 
a great terrace overlooking 
the pond. Inspiration for this 
location was the homonymous 
artist movement De Stijl (Piet 
Mondriaan).
In Design Hotel Artemis huist 
café-restaurant ‘De Stijl’ met 

 BRET  2!
Throwing a healthy splash of 
colour and life into the high-
rise commercial district of 
Sloterdijk, this earthy craft beer 
bar and restaurant is well worth 
the short trip out from the 
city centre. Even for non-beer 
fans, the structure is a draw 
in itself, being created from 
shipping containers, tree trunks 
and reclaimed materials, with 
a sprawling terrace ideal for 
summer boozing.
Op het Orlyplein, vlakbij 
station Amsterdam-Sloterdijk, 
vind je biercafé, lunchroom en 
restaurant BRET. Het café heeft 
een zonnig terras en er is veel 
groen. Zelfs als je geen bier lust 
is deze plek een aanrader: de 
biertuin en het gebouw bestaan 
uit boomstammen, containers en 
andere bijzondere materialen.
Throwing a healthy splash of 
colour and life into the high-rise 
commercial district of 
Orlyplein 76
bret.bar

 HOTEL BUITEN  2@
Not an actual hotel, but homely 
nevertheless: Hotel Buiten is 
a café and an urban beach – 
without sand, but with plenty of 
water to look at, provided by the 
beautiful Sloterplas lake.
Wil je op een laagdrempelige 
manier kennismaken met de 
natuur rond de Sloterplas, kom 
dan naar Hotel Buiten. Hotel 
Buiten is een Amsterdams 
stadsstrand zonder zand en is 
het hele jaar geopend. Wil je de 
mooiste zonsondergang van de 
stad zien, dan is Hotel Buiten de 
plek waar je moet zijn.
TH. J. Lammerslaan 1
hotelbuiten.nl

een riant terras aan een grote 
vijver. Inspiratiebron voor deze 
locatie was het gelijknamige 
kunstenaarscollectief De 
Stijl, met als bekendste 
vertegenwoordiger Piet 
Mondriaan. 
John M. Keynesplein 2
artemisamsterdam.com

 WAREHOUSE ELEMENTEN
 STRAAT  2)
Situated out in an industrial area 
in the west of Amsterdam, the 
Warehouse Elementenstraat has 
been transformed into one of 
the city's most influential party 
locations.
De populaire uitgaanslocatie 
Warehouse Elementenstraat 
is te vinden in het industriële 
Amsterdam-West. De loods met 
rauwe uitstraling is de thuisbasis 
voor underground techno en 
house concepten.
Elementenstraat 25
elementenstraat.nl 
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MUSEUM
must sees

Bezoek deze en vele andere Amsterdamse 
musea gratis met de I amsterdam City Card 

Visit these and many other museums for free 
with the I amsterdam City Card

iamsterdam.com/citycard

Ontdek Amsterdam aan de overkant van het IJ
Discover Amsterdam from across the water

EYE Filmmuseum
Noord

Ontmoet Vincent van Gogh
Meet Vincent van Gogh

Van Gogh Museum
Oud-Zuid

Ontmoet de verschillende culturen
Meet the cultures of the world

Tropenmuseum
Oost

Plantage

Science Center Nemo
Technologie voor nieuwsgierige aagjes 
Hands-on experiments for inquisitive minds
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In addition to the world-
famous historic Canal Ring, 
Amsterdam’s City Centre 
district (‘Centrum’) is home to 
a host of renowned museums, 
charming and high-end 
shopping areas, fantastic 
culture and entertainment.

 CANAL RING 
In Amsterdam’s centre you 
will find the magnificent Canal 
Ring, and there is so much 
more besides. The inner city, 
for instance, is bursting with 
interesting museums, sometimes 
hidden behind beautiful canal-
side façades. The diversity of the 
city centre’s culture is vast, from 
the Anne Frank House in the 
west of the centre, through to the 
upbeat nature of Science Center 
NEMO in the east. In between, 
find an inspiring collection of art 
and history.  

 TOP SHOPPING 
There is a vast array of shopping 
opportunities, from fashion 
brands and chains (Nieuwendijk, 

Kalverstraat) through to 
independent innovators and 
inspiring market stalls, such 
as at Noordermarkt. Or get 
lost in the Jordaan or in the 9 
Straatjes (Nine Streets) – lanes 
that link the canals and where 
the most exclusive and original 
shops can be found, just like 
in the Haarlemmerstraat and 
Haarlemmerdijk.

 SEEK OUT ENTERTAINMENT 
Major entertainment areas 
include public squares like 
Leidseplein and Rembrandtplein. 
On or around Leidseplein you’ll 
find the city’s main theatre 
(Stadsschouwburg) the two 
most popular gigging venues 
(Paradiso and Melkweg), the 
grand Art deco American Hotel, 
intellectual entertainment at De 
Balie, a major cinema multiplex 
(Pathé City) and numerous 
nightclubs, restaurants and bars.
Likewise, Rembrandtplein is a 
hotspot for wining and dining, 
as well as home to some of the 
biggest party spots. Plus, you can 
always stop off for a selfie with 
Rembrandt’s statue.

City Centrum 
In het centrum van Amsterdam 
vind je de prachtige grachten 
waar de stad bekend om staat, 
en er is nog zo veel meer te 
ontdekken.

 GRACHTENMUSEA 
Wie aan het Centrum van 
Amsterdam denkt, denkt aan 
een rondvaart door de grachten, 
het Koninklijk Paleis op de 
Dam en een bezoek aan de 
bloemenmarkt. Uiteraard mag 
u dit niet missen, maar er zijn 
ook tal van andere verrassende 
plekken te vinden. De stad barst 
bijvoorbeeld van de interessante 
musea, soms verstopt achter 
fraaie grachtengevels. 

 HEERLIJK SHOPPEN 
Ook zijn er heerlijke markten 
om rond te struinen, zoals 
de Noordermarkt en de 
Bloemenmarkt. Shoppen is 
sowieso een feest zodra je 
van de gebaande paden gaat. 
Verdwaal in de Jordaan of in 
de 9 Straatjes - straatjes die de 
grachten met elkaar verbinden 
en waar de meest exclusieve en 
originele winkels te vinden zijn.

 KUNST EN HORECA 
In het Spiegelkwartier komt 
de kunstliefhebber aan zijn 
trekken: in vrijwel elk pandje 
huist een galerie. Uiteenlopende 
horecagelegenheden zijn te 
vinden op de levendige Zeedijk, 
het domein van de Chinezen, die 
hier zelfs een tempel hebben.
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Amsterdam

WELCOME  TO 
AMSTERDAM
HOME TO 
845,000 
HUMAN BEINGS
AND A GAZILLION 
MICROBES

THE ONLY MICROBE 
MUSEUM IN THE WORLD

THE ONLY MICROBE MUSEUM IN THE WORLD
NEXT TO ARTIS AMSTERDAM ROYAL ZOO
WWW.MICROPIA.NL
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