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Van Gogh Museum
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Ontmoet Vincent van Gogh
Meet Vincent van Gogh

Plantage

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

Noord

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

Oost

Tropenmuseum
Ontmoet de verschillende culturen
Meet the cultures of the world

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
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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. A visit to one of the
extraordinary districts beyond the
centre is a chance to experience the city
like an Amsterdammer. 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

ONTDEK JOUW AMSTERDAM
Elke buurt in de 19 - en 20 -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
e
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Old shipyard
turned creative haven
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ndsm

There’s something to experience and discover
around every corner of this derelict shipyardturned-edgy art community. A creative hub, it
bustles with artists’ cooperatives and youth
brands, which have set up shop in the converted
factory buildings and hangars.

Deze verlaten scheepswerf is omgetoverd tot
een spannende underground-zone waar het
avontuur achter elke hoek op je wacht. Het
wemelt hier in de voormalige scheepsloodsen
van de kunstenaarsinitiatieven en hippe
bedrijfjes.

The blustery expanses, austere tower blocks and
rusty hangars north of the IJ are hardly the idyll
picture postcards are made of. But that’s precisely
the area’s appeal for the new generation of
creatives and entrepreneurs who, over the course of
the last decade, have built a creative refuge here
and turned the former NDSM terrain into an
extremely popular location.

De rommelige werf met zijn roestige loodsen en
weerbarstige beton aan de noordzijde van het IJ
oogt niet bepaald als de gemiddelde ansichtkaart idylle. Juist dat rauwe trekt de jongste
generatie creatievelingen en ondernemers aan,
die hier de afgelopen tien jaar een creatief
toevluchtsoord bouwden en het hele NDSMterrein razend populair hebben gemaakt.

Once it was the largest shipyard in the world,
becoming known as the ‘Nederlandse Dok en
Scheepsbouw Maatschappij’ (‘Dutch Dock and
Shipbuilding Company’ ) in 1946 following the
merger of two companies: NSM and NDM. However,
this shipbuilding behemoth was to close in 1984.
Today this revitalised industrial area feels more like
Brooklyn or Berlin. When you arrive by ferry - passing
by a crane that’s been converted into a hotel you
know you’re entering a special area. Festivals take
place here throughout the year, there’s a huge flea
market in the IJ-hallen every month, and the most
beautiful cafés and restaurants serve up great views
of the water and the city, every day of the week.

Ooit was het de grootse scheepwerf ter wereld,
maar de in 1946 gefuseerde ‘Nederlandse Dok
en Scheepsbouw Maatschappij’ ging failliet in de
jaren ’80. Op dit terrein waan je je vandaag de
dag even in Brooklyn of Berlijn. Als je met de
pont arriveert en een hotel in een hijskraan ziet,
dan weet je dat je een bijzonder gebied
betreedt. Het hele jaar door vinden hier festivals
plaats, elke maand is er een gigantische
vlooienmarkt in de IJ-hallen, en bij de mooiste
horecaplekjes kun je genieten van het geweldige
uitzicht over het water en de stad... elke dag
opnieuw.

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

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

DID YOU KNOW?
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24 FLOWER
This automated florist
(conveniently located next to the
ferry terminal) dispenses fresh
blooms 24/7: when the florists
go home, just use your debit
card to buy a bouquet from the
vending machine. As the flowers
age, the price goes down.
Bij het bloemenzaakje naast
de pont vind je een heuse
24/7-bloemenautomatiek met
magnifieke boeketten. Naarmate
de bloemen ouder worden, gaat
de prijs omlaag.
Mt. Ondinaweg 17B 
24flower.nl
391, 394
NDSM

PLLEK
With panoramic vistas, self-titled
‘creative hang-out’ Pllek caters
to hipsters, young families and
golden oldies alike on it’s manmade 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
391, 394
NDSM

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
391, 394
NDSM
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IJ-KANTINE
A kid-friendly brasserie on
the banks of the IJ that serves
excellent French-international
cuisine.
Uitmuntend Fransinternationaal eten aan de
oevers van het IJ, ook voor
de kleintjes onder ons.
Ondinaweg 15-17 
ijkantine.nl
391, 394

NDSM

AMSTEL BOTEL
The Amstel Botel is a modern,
luxuriously appointed floating
hotel. Its rooftop terrace is truly
the icing on the cake, providing a
panoramic view over the River IJ.
Het Amstel Botel is een modern
luxueus ingericht drijvend hotel.
Het dakterras met uitzicht over
het IJ vormt de kers op de taart.
NDSM-pier 3 
botel.nl
391, 394
NDSM
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
391, 394
NDSM

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
391, 394
NDSM
NOORDERLICHT
Nestled in a crystalline
greenhouse, ‘Northern Light’
is one of the loveliest spots in
Amsterdam for lunch or dinner
on the superlative terrace.
Frequently live music and parties
around the campfire.
In een vroegere glazen
plantenkas zit Noorderlicht,
een van de fijnste plekken in
Amsterdam. Het verrukkelijke
terras kijkt uit op de stad.
Regelmatig live muziek en
feesten rondom het kampvuur.
Tt. Neveritaweg 33 
noorderlichtcafe.nl
391, 394
NDSM
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Top 3
Interior design
Interieurzaken
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 retromeubilair, industriële lampen en
modern design: Neef Louis is
verplichte kost voor interieurfans.
Papaverweg 46 
neeflouis.nl
38
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 (OostEuropese) kasten, buffetten,
commodes, kisten, glaswerk en
nog veel meer!
Papaverweg 46 
vandijkenko.nl
38
WOODIES AT BERLIN
As well as beautiful wooden furniture, 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
391, 394
NDSM
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Urban renewal
meets nature’s beauty
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In no time at all, Amsterdam-Noord (North) has
become one of the city’s coolest neighbourhoods, offering plenty of reasons to jump on a
ferry and head over to the sunny side of the IJ!

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!

In recent years, Noord’s status has changed from
being an ‘up-and-coming’ neighbourhood to
being one of the hippest spots in the city. Located
on the banks of the River IJ, institutions such as the
A'DAM Tower, the EYE Film Museum and the
Tolhuistuin, offer up stunning views over the river.
Further up in Noord, you’ll come across another
Amsterdam, with many different faces: from
villages to more urban areas, from cosy old
working-class districts to historic industrial
heritage, and from original cultural venues to
beautiful dykes and parks.

In de afgelopen jaren werd de Noordelijke
IJ-oever van een up and coming wijk tot een van
de hipste plekken van de stad. Meteen aan het IJ
vind je onder meer de A’DAM Toren, EYE
Filmmuseum en de Tolhuistuin, met prachtig
uitzicht over het IJ. Verderop in Noord vind je een
tweede Amsterdam met vele gezichten: van dorps
tot grootstedelijk, van gezellige oude arbeiderswijken tot historisch industrieel erfgoed, en van
originele culturele ontmoetingsplaatsen tot
prachtige dijken en parken.

The area that is now Amsterdam Noord was once
largely covered by water. Following the construction
of the North Sea Canal in 1876, several sections of
the River IJ were drained in order to create new land.
The buildings that sprang up in these new areas of
Amsterdam consisted primarily of industrial estates,
with residential neighbourhoods known as tuindorpen (‘garden villages’) nearby for the labourers who
were employed there.

Het gebied waar tegenwoordig AmsterdamNoord ligt, bestond vroeger voor het grootste
gedeelte uit water. Na de aanleg van het Noordzeekanaal in 1876 werden verschillende delen van
het IJ ingepolderd. Op deze nieuwe delen
Amsterdam ontstonden voornamelijk industrieterreinen, met in de directe omgeving tuindorpen
voor de arbeiders van die industrieën.

Noord surprises and delights, with its sense of
space, its air of tranquillity and freedom, and its
versatility and individuality. It’s a place where lots
of different cultures live and gather together, and
which pulsates with creativity and activity.

Noord verrast door het gevoel van rust en ruimte,
van vrijheid, veelzijdigheid en eigenheid. Veel
culturen wonen en komen hier samen, en het
zindert van de creativiteit en bedrijvigheid.

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.

In 2018 opent de Noord/Zuidlijn.
De metro verbindt Amsterdam-Noord met
station Zuid en gaat onder het IJ
en het centrum door.
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
transformeert 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
38
Buiksloterweg







THIS IS HOLLAND
Opening this autumn between
the EYE Filmmuseum and the
A’DAM Toren, This is Holland
will offer ‘the ultimate flight
experience’. Visitors will fly over
spectacular landscapes and
unique Dutch landmarks in a
panoramic flight simulator.
Tussen het EYE en de A’DAM
Toren opent dit najaar ‘the
ultimate flight experience’. In
een panoramische vliegsimulator
zweef je over spectaculaire
landschappen en unieke
bezienswaardigheden van
Nederland.
Overhoeksplein 2 
thisisholland.com
38
Buiksloterweg

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
34, 36
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CAFÉ DE CEUVEL
A well-established hangout
for bohemians and urban
nomads, spectacularly built
using upcycled materials such
as recycled boats, bollards
and an old lifeguard pavilion.
De vaste aanlegplaats
voor bohémiens en
stadsnomaden, spectaculair
opgetrokken uit gerecyclede
boten, meerpalen en een
oude reddingsbrigadepost.
Korte Papaverweg 4 
cafedeceuvel.nl
34, 35

EYE
Hovering above the waterfront
like an origami apparition, EYE
has a 1100m2 bar-restaurant
with wrap-around waterside
terrace, plus four film theatres, an
exhibition space and an excellent
shop.
EYE zweeft als een origamivisioen boven het water.
1100m2 aan voorzieningen: een
café-restaurant met terras aan
het water, vier filmzalen, een
tentoonstellingsruimte en een
geweldige filmwinkel.
IJpromenade 1 
eyefilm.nl
38
Buiksloterweg
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
38

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 combineert 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
30
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
38
Buiksloterweg
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 mosterdkleurige 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
38

IL PECORINO
Excellent Italian food in a
fantastic waterside setting,
with wood-fired pizzas
(also takeaway) and various
delicatessen fare for sale.
Voortreffelijk Italiaans eten
aan het water; pizza’s uit de
houtoven (ook afhaal) en een
gevarieerde selectie schappelijk
geprijsde delicatessen.
Van der Pekplein 11 
ilpecorino.nl
38
IJplein


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
38
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for insider tips ch
eck
ilovenoord.co
iamsterdam.com
m

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
30, 31, 32, 33, 34, 36, 37
advertorial

Nearby
In de buurt
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.

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
vliegenbos.sdn@amsterdam.nl

32, 33, 38
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for all your
favorite
organic food

13 stores
in the city of
Amsterdam

grocery
food to go
fruit & vegetables
and more…

ekoplaza.nl
love your food
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Where water and
modern architecture meet
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Surrounded by glistening water on all sides, the
Oostelijke eilanden (Eastern Docklands) are a
delight to behold. As the Scheepvaartmuseum
(National Maritime Museum) recalls the sea
pioneers of the past, their adventurous spirits
seem to live on in its original architecture.

Op de Oostelijke eilanden schittert het water je
aan alle kanten tegemoet. Terwijl het Scheepvaartmuseum hier herinnert aan de zeepioniers
van vroeger, lijkt hun avontuurlijke geest voort
te leven in originele architectuur.

On the east side of the city, the river IJ crosses the
Amsterdam-Rhine Canal, and it was from here that
the traders and adventures of a bygone era would
set sail to the East Indies and America. Now where
is located the Scheepvaartsmuseum (Maritime
Museum) built the VOC in the 17th and 18th
centuries its ships here and it was a buzzling mix of
merchants and explorers.

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. Waar nu het Scheepvaartmuseum ligt, bouwde de VOC in de 17e en 18e
eeuw haar schepen en was het een drukte van
jewelste van kooplieden en ontdekkingsreizigers.

Nowadays, it’s a hotspot for architecture-lovers,
with two islands in particular – Java-eiland (with its
with quirky buildings, small canals and cute
bridges), and KNSM-eiland – attracting plenty of
visitors. This luxury residential area is a wonderful
place to walk or cycle around and as you do, you’ll
come across some great designer shops and
galleries.

Inmiddels is het een hotspot voor architectuurliefhebbers: met name het Java-eiland (met eigenzinnige gebouwen, kleine grachten en grappige
bruggetjes) en het KNSM-eiland trekken veel
bekijks. In deze luxe woonwijken is het heerlijk
wandelen en fietsen, en je vindt er fraaie designwinkels en galeries.

The journey there is also worthwhile: simply follow
the Oostelijke Handelskade from behind Central
Station and take in the gigantic warehouses along
the way (almost all of which were squats in a
former life). Beautifully renovated over the past
decades, they have been transformed into
impressive temples to music, like the Muziek
gebouw aan het IJ, Bimhuis and the Panama Club.

Vanaf het station leidt de Oostelijke Handelskade
je ernaartoe, waar gigantische pakhuizen staan die
de afgelopen decennia prachtig gerenoveerd zijn,
maar die vroeger bijna allemaal gekraakt werden.
Ook verrezen hier muziektempels als het Muziekgebouw aan het IJ, het Bimhuis en Club Panama.

The buildings on Java-eiland
were designed in the 1990s
by dozens of architects.
No single building is the same.

De gebouwen op het Java-eiland zijn
in de jaren negentig ontworpen
DID YOU KNOW?
door tientallen architecten.
Geen enkel gebouw is hetzelfde.
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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
10, 14

LLOYD HOTEL & CULTURELE
AMBASSADE
In this hotel the rooms are
completely different, and that
range from one to five stars.
This art-loving hotel regularly
organises lectures, events and
exhibitions that celebrate design
and experimentation.
Een hotel met veel verschillende
kamers die variëren van één
tot vijf sterren! Dit kunstminnende hotel organiseert regelmatig lezingen, events en tentoonstellingen waarin design en
experiment gevierd worden.
Oostelijke Handelskade 34 
lloydhotel.nl
10, 26

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 caférestaurant
Zouthaven, met een waanzinnig
panoramaterras.
Piet Heinkade 1 
muziekgebouw.nl
26
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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 VOCschip Amsterdam tot leven komt.
Kattenburgerplein 1 
hetscheepvaartmuseum.nl
22, 48

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
10, 26
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
22 10
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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
26
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
48, 65 10
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oostelijke eilanden

Nearby
In de buurt
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 populair 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.

© MARIE-CHARLOTTE PEZÉ

IJBURG
Located in the easternmost part
of Amsterdam, IJburg consists
of three reclaimed islands. The
city’s youngest area (construction
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.

OPENBAAR VERVOER/PUBLIC TRANSPORT

Hop on! We take you to any neighbourhood!
Public transport is the ideal way to explore
all of the fun areas of Amsterdam. With our
trams, buses, metros and ferries, we are
happy to take you to your destination
anywhere in Amsterdam. Day and night.

Hop on! We nemen je mee de buurt in!
Het openbaar vervoer is dé manier om alle
leuke buurten van Amsterdam te verkennen.
Met onze trams, bussen metro’s en veerponten brengen we je graag door heel Amsterdam. Dag én nacht.

For a carefree day out roaming from one
Amsterdam neighbourhood to another, the
GVB day ticket is the most convenient and
economical choice. This ticket provides you
24 hours of unlimited carefree travel on all
GVB trams, buses and metros throughout all
of Amsterdam. The 24 hours starts the moment
you first check in. You can then transfer and
check in and out as often as you want.

Voor een dagje onbezorgd Amsterdamse
buurten hoppen, is de GVB dagkaart de meest
handige en voordelige kaart. Met deze kaart
reis je 24 uur lang onbezorgd en onbeperkt met
alle trams, bussen en metro’s van GVB door
heel Amsterdam. Deze 24 uur gaan in vanaf het
eerste moment dat je incheckt. Je kunt tussentijds overstappen en opnieuw in- en uitchecken
zo vaak je wilt.

The GVB day ticket costs € 7.50 and is available at:
• various hotels in Amsterdam
• The GVB machines at all Amsterdam metro
stations and NS train stations
• AKO and GWK shops at a.o. the stations
Amsterdam Centraal, Amstel, Sloterdijk,
Bijlmer ArenA and Zuid
• GVB Tickets & Info desks at the stations
Amsterdam Centraal (Stationsplein), Lelylaan,
Bijlmer ArenA and Zuid

De GVB dagkaart kost € 7,50 en is verkrijgbaar bij:
• diverse hotels in Amsterdam
• de GVB automaten op alle Amsterdamse
metrostations en NS stations
• AKO en GWK winkels op o.a. de stations
Amsterdam Centraal, Amstel, Sloterdijk,
Bijlmer ArenA en Zuid
• GVB Tickets & Info balies bij stations
Amsterdam Centraal (Stationsplein), Lelylaan,
Bijlmer ArenA en Zuid

More info: gvb.nl/neighbourhoods

Meer info: gvb.nl/buurten
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Hip places, green
spaces and diverse faces
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Amsterdam

Trendy clubs, bars and breeding grounds,
traditional Turkish bakeries, Surinamese
supermarkets and Middle Eastern lunchrooms
are the hallmarks of a culturally-diverse and
thriving Amsterdam-Oost.

Trendy clubs, cafés en broedplaatsen, traditionele Turkse bakkerijen, Surinaamse supermarktjes en Midden-Oosterse lunchrooms kenmerken
het cultureel diverse, bloeiende AmsterdamOost.

Amsterdam-Oost (Amsterdam East) is a vibrant,
multicultural neighbourhood not far from the city
centre, and is home to the beautiful Oosterpark
and the majestic Tropenmuseum. This green
neighbourhood is known for its wide streets with
monumental 19th-century buildings, the finest of
restaurants and an exciting cultural offering.
Wibautstraat is where you’ll find the cooking
pioneers Restaurant C, for example, and the lively
Volkshotel building, which apart from being a
hotel, also houses a creative breeding ground, the
Canvas club and Club Doka. Stroll round the
corner, and you're on the Beukenplein, one of the
city’s trendiest squares when it comes to food and
drink.

In deze levendige, multiculturele buurt niet ver van
het centrum vind je het prachtige net opgeknapte
Oosterpark, waaraan het majestueuze Tropen
museum gelegen is. Deze groene buurt heeft
kenmerkende brede straten met monumentale
19e-eeuwse panden, de heerlijkste horeca en een
spannend cultureel aanbod. Op de Wibautstraat
vind je de kookpioniers van Restaurant C en het
bruisende Volkshotel, dat behalve een hotel ook
een creatieve broedplaats, club Canvas en Club
Doka herbergt. Even de hoek om en je bent op
het Beukenplein, een van de hipste horecapleintjes van de stad.

Venture a little further east, and you’re in the
Dapperbuurt with its famous market. Pass under
the train tracks and you’ll find yourself wandering
down streets named after the former Dutch East
Indies islands. This area has enjoyed a huge
turnaround since the 1990s, with the Javastraat
acting as its beating heart.

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. Sinds de jaren negentig
maakt deze buurt een gigantische opleving door,
met de Javastraat als kloppend hart.

Oosterpark was the first major
park built by the city
of Amsterdam,
in 1891.

Het Oosterpark was het eerste grote
park dat door de gemeente
Amsterdam werd aangelegd,
DID YOU KNOW?
in 1891.
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CANVAS
The first of Wibautstraat’s
trendy artists’ cooperatives,
Canvas is located in the bustling
Volkshotel. The easy vibe and
diverse clubbing line-up make it
a locals’ favourite.
Canvas opende ooit in het
Volkskrantgebouw, de hippe
kunstenaarsbroedplaats, waar nu
het drukke Volkshotel zit. Door
de relaxte sfeer en veelzijdige
line-ups is de club een favoriet
onder locals.
Wibautstraat 150 
volkshotel.nl/canvas
51, 53, 54

1*

DE TROPEN
The food at the grand café De
Tropen is a treat for the eyes
just as much as it is for the taste
buds. The menu uses fresh
local ingredients and is inspired
by cultures and flavours from
around the globe – which means
you get the best of both worlds.
Het eten bij grand café De
Tropen is niet alleen heel
smakelijk maar ook een feest
voor het oog. Het menu, met
verse lokale ingrediënten, is
geïnspireerd op culturen en
smaken van over de hele wereld.
Linnaeusstraat 2 
amsterdamdetropen.nl
9, 14

RESTAURANT C
It’s all about degrees Celsius at
Restaurant C. The menu ranges
from desserts prepared at -20°C
to tempura or meat cooked at
200°C, which adds up to some
exciting and mouth-watering
flavours.
Bij Restaurant C draait het
allemaal om graden Celsius.
Het menu loopt uiteen van
toetjes bereid bij -20 graden
tot tempura of vleesgerechten
bereid bij 200 graden. Dat levert
spannende smaken op.
Wibautstraat 125 
c.amsterdam
51, 53, 54
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TROPENMUSEUM
The Tropenmuseum is a
museum about people. It is
located in one of the most
beautiful museum buildings
in the Netherlands.
Experience the enormous
wealth of cultural diversity
in the world. From Africa to
West and South-East Asia,
from New Guinea to Latin
America.
Het Tropenmuseum is een
museum over mensen, gevestigd in een van de
mooiste museumgebouwen
van Nederland. Beleef de
enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. Van
Afrika tot West- en Zuidoost
Azië, van Nieuw-Guinea tot
Latijns-Amerika.
Linnaeusstraat 2 
tropenmuseum.nl
9,14
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 ingredients.
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
37,41 3,7,9

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
7, 14
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
14
VANMOOF BRANDSTORE
Fancy a designer bike that has
been customised exactly to
your wishes? The bike surgeons
at VANMOOF can easily fulfil
those dreams. And you can even
take it for a test drive round the
nearby Oosterpark.
Wil je een designfiets die helemaal naar jouw wensen wordt
afgesteld? De fietsdokters van
VANMOOF regelen het voor je.
Uiteraard kun je ook een proefritje maken in het Oosterpark.
Mauritskade 55 
vanmoof.com
7, 10

Top 3
Cocktails
THE WALTER WOODBURY BAR
Treat your taste buds to Ladyboys, Sour Monkeys and other
gin & tonics, while you feast your
eyes on the beautiful Javanese
interior.
In deze bar met Javaans interieur
geniet je van Ladyboys, Sour
Monkeys en andere gin-tonics.
Javastraat 42 
walterwoodburybar.nl
37, 41 3, 7
HENRY’S BAR
Insider tip: only open on Thursdays, Fridays and Saturdays
in the evening, with cocktails
inspired by Bukowski quotes.
Lokale tip: alleen open op
donderdag-, vrijdag- en
zaterdagavond, met cocktails
geïnspireerd door citaten van
Bukowski.
Oosterpark 10 
henrysbar.nl
37 3, 7
SMOKIN’ BARRELS
Beer cocktails, gin & tonics, long
drinks and American classics like
the Mint Julep. Oh, and Smokin’
Shots, too. Consider yourself
warned!
Biercocktails, gin-tonics, longdrinks en Amerikaanse klassiekers als de Mint Julep. En Smokin’
Shots. Wees gewaarschuwd!
Beukenplein 22 
smokinbarrels.nl
37
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DE BIERTUIN
Besides the wide range of (tap)
beers on offer, you can also enjoy
some lunch or dinner at De Biertuin, including delicious chicken
from the spit. And their long beer
tables are always set up outside,
so slide on over and make some
new friends!
Behalve voor een ruime keuze
aan (tap)bier, kun je in De Biertuin
ook terecht voor lunch en diner,
waaronder kip van het spit. De
lange biertafels staan altijd buiten,
dus schuif gezellig aan!
Linnaeusstraat 29 
debiertuin.nl
9

EAST57
Coffee corner, delicatessen,
restaurant and wine bar: East57
is a vibrant space. During the
day you can enjoy a wide variety
of local delicacies, salads,
sandwiches and meat/cheese
platters.
Koffiebar, deli/winkel, restaurant
en wijnbar: East57 is het
allemaal. De hele dag door kun
je genieten van een gevarieerd
aanbod aan lokale gerechten,
salades, sandwiches en
charcuterie/fromagerie.
Eerste Ringdijkstraat 2 
east57.nl
51, 53, 54
12 62, 65

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 understanding 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 
41 9
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
7, 10

BADHUISTHEATER
Located besides the leafy
Oosterpark in a former bathhouse, the Badhuistheater is
a versatile community theatre
presenting quality regional and
(inter)national productions.
Naast het lommerrijke Oosterpark vind je dit veelzijdige
buurttheater in een voormalig
badhuis.
Boerhaaveplein 28 
badhuistheater.nl
3

oost
NESCIO CAFÉ &
AUDITORIUM BAR
Your taste buds are in for a treat
with a choice of authentic and locally inspired dishes, great coffee
and more.
Geniet van authentieke en lokaal geïnspireerde gerechten,
overheerlijke koffie, inspirerende
cocktails en veel meer.
Mauritskade 57 
nescioamsterdam.nl
7, 10
HUIZE FRANKENDAEL
The 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, cultuurschuur, muzieksalon, kunstkamer
en natuurlijk een verschrikkelijk
groene tuin met zonnig terras.
Middenweg 72 1*
huizefrankendael.nl
41, 65, 9

Doomernik
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NEDPHO-KOEPEL
In the Indische Buurt lies
the NedPhO-Koepel. The
Netherlands 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 1(
orkest.nl
40, 65 7

Q-FACTORY
Europe’s largest music-making
centre is the perfect location for
actors, musicians, and dancers to
rehearse, perform and/or record.
Q-Factory also boasts a caférestaurant, various workspaces
and from summer 2017 even
hotel rooms.
In dit grootste muziekmakercentrum van Europa kunnen
acteurs, muzikanten en dansers
repeteren, optreden of opnames
te maken. Ook is er een café/
restaurant, zijn er diverse
werkplekken en vanaf zomer
2017 zelfs hotelkamers.
Atlantisplein 1 2)
q-factory-amsterdam.nl
9
41

DE KAS
Located in the greenhouses of the
former Amsterdam City Nursery,
restaurant De Kas offers a new
menu each day, featuring freshlyharvested ingredients from their
own gardens. Seating is available
in the greenhouse year-round, as
well as in the herb garden during
the summer months.
In het kassencomplex van de
voormalige Amsterdamse
Stadskwekerij wordt dagelijks een
menu samengesteld, afhankelijk
van eigen oogst. Eten kan in de
kas, of ‘s zomers in de kruidentuin.
Kamerlingh Onneslaan 3 2!
restaurantdekas.nl
9 41

for insider ti
ps check

inamsterda
moost.m
iamsterdam etmik.nl
.com

Thirty enormous

17th century group portraits
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Cultural garden
with an elegant touch
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Step outside the Canal Belt and into the
Plantage, where urban sprawl meets the natural
world in the city centre.

De voorname, groene Plantage biedt kunst en
cultuur in een ontspannen omgeving, die je voor
je het weet verleidt tot een mooie wandeling en
een terrasje aan het water.

Strolling along the quiet boulevard-esque streets of
Plantage is a real pleasure as it’s a unique district
where the city and nature consistently cross each
other’s paths. As well as the ARTIS Royal Zoo, the
Hortus Botanical Gardens and the small but beautiful
Wertheimpark, the Plantage also encompasses the
former Jewish Quarter, which bears testimony to the
horrors of the Second World War.

Het is heerlijk struinen langs de rustige boulevardachtige straten van de Plantage, die nu en dan
doen denken aan Parijs. Hier kruisen de stad en de
natuur steeds weer elkaars wegen, en vind je naast
monumentale, lommerrijke straten en grachten
ook dierentuin ARTIS, de Hortus Botanicus en het
kleine maar fijne Wertheimpark.

Those who want to learn about (Jewish) wartime in
Amsterdam can do so at the Hollandsche
Schouwburg, the National Holocaust Museum and
the Verzetsmuseum (Resistance Museum). In the
Joods Historisch Museum (Jewish Historical
Museum) you will learn everything about the
Jewish culture and heritage now and then.

Wie meer wil leren over (joods) Amsterdam in
oorlogstijd kan terecht in de Hollandsche
Schouwburg, het Nationaal Holocaust Museum en
het Verzetsmuseum. In het Joods Historisch
Museum met JHM Kindermuseum en de
Portugese Synagoge maak je kennis met de
joodse cultuur en traditie van toen en nu.

These days, culture reigns supreme here, and
you’ll find 18 cultural centres of excellence within
a stone’s throw of each other. From the most
beautiful theatres such as Carré and the Dutch
National Opera & Ballet, to great museums such
as the Rembrandthuis (Rembrandt House) and the
Hermitage.

Vandaag de dag viert de cultuur hier hoogtij en
vind je achttien culturele topinstellingen op een
steenworp afstand van elkaar. Van de mooiste
theaters, zoals Carré en Nationale Opera & Ballet,
tot geweldige musea als het Rembrandthuis en
het Hermitage.

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.

Het Waterlooplein met zijn beroemde
vlooienmarkt is vernoemd naar
DID YOU KNOW?
de plaats waar Napoleon in 1815
definitief verslagen werd, als
eerbetoon aan de gevallen helden.
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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
4, 9, 14



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
9, 14



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
9, 14

© RONALD VAN WEEREN
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ELKAAR
A stylish restaurant where you
can enjoy delicious FrenchMediterranean cuisine while
overlooking the 18th-century
Muiderpoort city gate.
Met uitzicht op de oude
Muiderpoort geniet je in het
stijlvolle restaurant Elkaar van
heerlijke Frans-mediterraanse
gerechten.
Alexanderplein 6 
etenbijelkaar.nl
9, 10, 14

BURGERMEESTER
This culinary burger spot has
several venues around town
is known for their high quality
burgers with Blond d’Aquitaine
beef. Vegetarians are also
catered for with different types
of veggie burgers.
Deze Amsterdamse keten staat
bekend om hun kwalitatief
hoogwaardige hamburgers met
Blond d’Aquitaine rundvlees,
maar ook als je geen vlees eet
zit je hier goed: ze hebben een
heerlijke falafelburger.
Plantage Kerklaan 37 
burgermeester.eu
9, 14
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
51, 53, 54 9, 14

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
7, 10

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
51, 53, 54 9, 14
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
51, 53, 54 7, 9, 10, 14
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
7

for insider tips ch
eck
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Top 5
Museums
Musea
VERZETSMUSEUM
Reconstructed streets, photos,
original objects, and authentic
pictures and sounds recreate
life just before, during and after
WWII.
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
9, 14
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
9, 14

NEIGHBOURHOODS/BUURTEN

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
51, 53, 54 9, 14
HERMITAGE AMSTERDAM
The Dutch branch of the worldfamous 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
51, 53, 54 9, 14
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
51, 53, 54, 9, 14
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GASSAN
In the greenest museum
quarters of Amsterdam you
will find Gassan Diamonds.
Each day, Gassan Diamonds
offers free diamond tours
guided by one of our expert
guides in your own language
(daily: 9.00 - 17.00). Visitors
can view the diamond
polishers at their craft, while
multilingual guides explain
where diamonds are found
and how rough diamonds
turn into dazzling brilliants.
Het juweeltje binnen de
Plantage buurt is zonder
twijfel Gassan Diamonds.
Wie alles wil weten
over karaten, kleuren,
helderheid en slijpvormen
en de geschiedenis van dit
Amsterdamse ambacht,
bezoekt Gassan Diamonds
voor een gratis rondleiding.
Dagelijks worden van
9.00 - 17.00 uur
rondleidingen gegeven in
meer dan 27 talen.
Nieuwe Uilenburgerstraat
173-175 
gassan.com
51, 53, 54 9, 14
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AMSTERDAM AREA

Amsterdam
Area
To truly experience Amsterdam
be sure to head out beyond
the borders of the city centre
and explore the Amsterdam
Area. In less than 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!
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 SintBavokerk, it’s no wonder that so
many great artists of the Golden
Age wanted to capture its beauty
and atmosphere.

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.
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.
CASTLES & CARDENS
The countryside of NoordHolland 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.

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.
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.

for insider tips ch
eck
iamsterdam.com/
area
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Bustling mix of
culture, cuisine and cafés

Amsterdam
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de pijp
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You could roam around for hours in De Pijp.
Amsterdam’s Latin Quarter is a lively mix of
cuisines, terraces and cafés.

In de levendige studentenbuurt de Pijp kun je
urenlang rondstruinen. Hier vind je elke denkbare
keuken, heerlijke terrassen en héél veel cafés.

A popular haunt for creatives, students and
bohemian spirits, De Pijp even has streets named
after its artistic alumni: the main thoroughfare is
called Ferdinand Bolstraat after one of
Rembrandt’s pupils, while the Vincent van
Goghstraat speaks for itself. And abstract painter
Piet Mondriaan allegedly founded his
revolutionary art of ‘De Stijl’ in a studio on
Ruysdaelkade (no. 75, if you’re interested).

De Pijp is een ontmoetingsplaats voor kunstenaars, studenten en vrije geesten. Veel straten zijn
hier naar kunstenaars vernoemd, zoals de Vincent
van Goghstraat of de altijd drukke Ferdinand
Bolstraat (Bol was een van Rembrandts leerlingen).
Eind 19e eeuw werkte Piet Mondriaan hier aan de
Ruysdaelkade (nummer 75) aan zijn baanbrekende
kunst.

While De Pijp has always harboured beatnik flair,
the area saw a seismic shift in culinary and cultural
DNA during the ‘60s and ‘70s. The Heineken
brewery’s immense growth attracted Spanish,
Turkish and Moroccan workers to the area, who
immediately showcased their cuisines and
ingredients around the Albert Cuypmarkt, a
popular market with newcomers and locals alike.
As well as the arrival of Surinamese after
independence in 1975. And so, De Pijp became a
lively multicultural neighbourhood with a
multitude of excellent restaurants, convivial cafés
– and of course the Heineken Experience in the
former Heineken brewery.

De Pijp heeft altijd een bohémien-flair gehad, maar
in de jaren zestig en zeventig vond er een kleine
culturele en culinaire aardverschuiving plaats, toen
de snelle groei van de Heinekenbrouwerij Spaanse,
Turkse en Marokkaanse arbeiders aantrok, die hun
eigen keukens meebrachten en ingrediënten
verkochten op de nog altijd bij nieuwkomers en
locals zeer populaire Albert Cuypmarkt. Evenals de
komst van Surinamers na de onafhankelijkheid in
1975 groeide de buurt uit tot een bruisende
multiculturele buurt met een veelheid aan
authentieke restaurants, gezellige cafés en hippe
horeca – en natuurlijk de Heineken Experience in de
voormalige Heinekenbrouwerij.

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.

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

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-thescenes 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
24

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
24

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
24
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CALLE OCHO
Cocktail Art created by rum- and
tequila-experts, and 'Miami
street food’ – from homemade
nachos and tacos to pulled pork.
Dangerously delicious.
Cocktailkunst van rum- en
tequila-experts en ‘Miami
streetfood’: van zelfgemaakte
nacho’s en taco’s tot pulled porc.
Het is hier gevaarlijk lekker.
Albert Cuypstraat 226 
calle-ocho.nl
4
MANAMANA
Serving what some say is
the best vegetarian food in
the city, this bijou café serves
outstanding sabich (pita stuffed
with aubergine) and will even
produce meat kebabs for ardent
carnivores.
Misschien wel het beste
vegetarische eten in de stad
(en voor fanatieke carnivoren
is er lamskebab), en zeker het
mooist opgediend. Een aanrader
is de sabich, pita met gefrituurde
aubergine.
1e Jan Steenstraat 85 
3, 12, 24
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
3, 12

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
3
HUTSPOT
This concept store seamlessly
blends together fashion, design
and hospitality. At around 800
m2, the first official Hutspot
department store in de Pijp is
a feast for fans of new fashion
names and lifestyle items.
Bij Hutspot in Amsterdam vind
je een goede mix van vintage
design, niche boeken, sieraden,
kunst en fashion verdeeld over
een enorme oppervlakte. En
niet onbelangrijk: je kunt in de
lunchroom terecht voor ontbijt,
koffie of lunch.
Van Woustraat 4 
Hutspotamsterdam.com
4


THE BUTCHER
Cooked in front of you, the
burgers here include Angus beef
and more unusual variants such
as spiced lamb and tahini. Ask
about the secret club upstairs…
Voor je neus worden hemelse
burgers bereid, van Angus-rund
met truffelaroma en van pittig
lamsvlees met tahin. Vergeet niet
te vragen naar de geheime club
boven het restaurant…
Albert Cuypstraat 129 
the-butcher.com
24
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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
24
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

NEIGHBOURHOODS/BUURTEN

zaal van Café Vrijdag. Natuurlijk
ook de hele week open voor
ontbijt, lunch en diner in het
café.
Amsteldijk 137 
cafevrijdagamsterdam.nl
12 62, 65
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
4 62, 65

Nearby
In de buurt
AMSTELSCHEG
The green stretch of the Amstel
River Countryside (also called
Amstelscheg) runs along and
around the Amstel up to – and
beyond – Ouderkerk. This beautiful
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 Amstelscheggebied 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.

145 

de pijp
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
4
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The Stedelijk, Van Gogh and Rijksmuseum are only
one block away from the P.C. Hoofstraat, one of Europe’s
most exclusive shopping streets. In fact, Amsterdam’s
Museum Quarter oﬀers many other gems such
as the majestic Concertgebouw and some superb cafés,
restaurants and hotels. Discover Museum Quarter
using one of our specially curated walking routes.
Each walk will take no more than 30 minutes. Or longer,
depending on the size of your curiosity or wallet.

www.museumquarter.com
enrich yourself
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From age-old
art to high-end chic

Amsterdam
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Discover one of Amsterdam’s most beautiful
and wealthy neighbourhoods, home to some of
the world’s best art museums, and where
impressive historic buildings line leafy streets,
and unique boutiques abound.

Een van Amsterdams mooiste en rijkste
buurten, met indrukwekkende monumentale
gebouwen, bijzondere boetieks en een aantal
van de beste musea ter wereld.

Amsterdam’s elegant Oud-Zuid (Old-South) was
developed over a century ago as a cultural
gateway to the city, at the tip of what was
previously a boggy polder. It’s home to, among
others, the Royal Concertgebouw and three of
Amsterdam’s largest museums: Rijksmuseum,
Stedelijk Museum of Modern Art and Van Gogh
Museum. The nearby Vondelpark – created in the
style of an English landscape garden – is the city’s
most popular playground and is a magnet for
picnickers and visitors who flock in their droves
during the summer months to the numerous
outdoor performances that take place there.

Het fraaie Oud-Zuid werd ruim een eeuw geleden
ontwikkeld als culturele loper van de stad – boven
op wat eerst een moerassige polder was. Je vindt
hier onder meer het Koninklijk Concertgebouw en
drie van de grootste musea van Amsterdam: het
Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van
Gogh Museum. Het grote 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.

Oud-Zuid is one of the city’s most desirable
addressees, the real estate is Amsterdam’s most
expensive and the residents are arguably the most
privileged. Amsterdammers dub the area ‘het
reservaat’ (the reservation), but you can leave your
passport at home – just don’t forget your credit
card: some of the chicest boutiques in town are to
be found here, notably along the PC Hooftstraat,
Cornelis Schuytstraat and Beethovenstraat.

Oud-Zuid is een van de meest gewilde buurten
om te wonen, het vastgoed is er op zijn duurst en
de bewoners zijn de meest bevoorrechte van de
stad. Amsterdammers noemen het stadsdeel wel
‘het reservaat’. Vergeet je creditcard niet als je
Oud-Zuid bezoekt: sommige van de chicste
winkels van Amsterdam zijn hier te vinden, met
name op de P.C. Hooftstraat, de Cornelis
Schuytstraat en de Beethovenstraat.

Oud-Zuid has one of the highest
concentrations of cultural
venues in the world.

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

DID YOU KNOW?
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HET KONINKLIJK
CONCERTGEBOUW
Completed in 1888, this concert
hall is Amsterdam’s most important orchestral concert venue,
internationally renowned for its
acoustics and house orchestra.
Het Koninklijk Concertgebouw,
gebouwd in 1888, is de belangrijkste orkestconcertzaal van de
hoofdstad, en wereldberoemd
vanwege de prachtige akoestiek
en het Concertgebouworkest.
Concertgebouwplein 10 
concertgebouw.nl
3, 12, 16

IJSBOUTIQUE
Arguably the best ice cream in
Amsterdam. Stand-out flavours
include decadent double chocolate, 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 Westlimoentaart en champagne-ijs
van Moët et Chandon.
Johannes Verhulststraat 107H 
ijsboutique.nl
2, 16

&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 kinderspeelgoed.
Jacob Obrechtstraat 19A 
klevering.nl
16
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BEETHOVENSTRAAT
The Queen of Plan Zuid
is the nickname of the
Beethovenstraat. This beautiful shoppingstreet offers
high-fashion-shops as well as
supermarkets, jewelryshops
as well as catering and
conceptstores as well as chain
stores.
De Koningin van Plan Zuid
wordt de Beethovenstraat
genoemd. Deze mooie
winkelstraat biedt zowel highfashion-shops als supermarkten, zowel juweliers als horeca en zowel conceptstores
als grootwinkelbedrijven. Een
gezellige mix.
Beethovenstraat 
beethovenstraat.nl
5, 24
HET VONDELPARK
Amsterdam’s most central park is
popular with everyone from picnickers to boot campers. Cafés
Vondelpark 3, Groot Melkhuis,
Vondeltuin and Blauwe Theehuis
have your refreshment needs
covered, while the Open Air Theatre provides free entertainment
in the summer.
Van picknickers tot bootcampers: iedereen houdt van het
Vondelpark. De cafés Vondelpark
3, Groot Melkhuis, de Vondeltuin
en het Blauwe Theehuis zorgen
voor de innerlijke mens, en het
openluchttheater verzorgt gratis
voorstellingen in de zomer.
hetvondelpark.net 
1, 2, 3, 5, 12

CARTER BAR & KITCHEN
Modern French bistro fare in
a classy, atmospheric interior
inspired by the best eateries in
London and New York. Delicious
cocktails and a sunny terrace.
Moderne Franse bistrogerechten
in een classy, sfeervol interieur
geïnspireerd door de beste
horeca van Londen en New York.
Met heerlijke cocktails en een
zonnig terras.
Valeriusstraat 85HS 
barcarter.nl
16
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.
2, 3, 5, 12 
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ALL KINDS OF THINGS
CONCEPTSTORE
This new and trendy kidsstore
sells baby- and childrensclothing as well as toys and
presents for children from
zero till twelve years old.
Deze nieuwe hippe kidsconceptstore verkoopt zowel
baby- en kinderkleding, als
ook speelgoed en cadeautjes
voor kinderen van nul tot 12
jaar.
Beethovenstraat 19 
allkindsofthings.nl
5, 24

Top 3
Museums
Musea
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 wisseltentoonstellingen.
Museumplein 6 
vangoghmuseum.nl
2, 3, 5, 12
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
2, 3, 5, 12
HET 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
2, 3, 5, 12
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MENNO KROON
This dimly lit botanical emporium’s
traffic-stopping window displays
and exotic array of blooms make
it a destination shopping experience, whether for interior inspiration or a spectacular bouquet.
De sfeervol uitgelichte etalage van
deze grote bloemisten-conceptstore toont zulke betoverende en
bijzonder geschikte bloemen dat
het verkeer ervoor stilhoudt. Ga
langs voor inspiratie of een spectaculair boeket.
Cornelis Schuytstraat 11 
mennokroon.nl
2
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
2 15
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GELDERLANDPLEIN
Comfortable indoor shopping with international flair.
That is Gelderlandplein.90
shops, cosy cafés, restaurants, a hotel, 7 days a week
open and the first 1,5 hours
free parking.
Comfortabel en overdekt
shoppen met internationale
allure. Dat is Gelderlandplein. 90 winkels, gezellige
cafés, restaurants, een hotel,
7 dagen per week open
én de eerste 1,5 uur gratis
parkeren.
Fashion, food & more!
gelderlandplein.nl 
62

ARTZUID
ARTZUID is the international sculpture biennial of
Amsterdam. Sixty sculptures of renowned artists
will be exhibited from 19
May – 17 September 2017
in open air. Free access.
ARTZUID is dé internationale sculptuur biënnale van
Amsterdam. Zestig beelden
van topkunstenaars worden
tussen 19 mei -17 september 2017 buiten tentoongesteld. Gratis toegang.
Bezoekerspaviljoen/Visitors
paviolion Minervalaan 1 
artzuid.nl/tours
, 5

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 tegenwoordig niet
meer alleen als sportlocatie, maar
er kunnen ook feesten, bedrijfsevenementen en publieksevenementen worden georganiseerd.
Olympisch stadion 2 
olympischstadion.nl
24 15, 62



Amsterdam South East presents

LET’S GO
Imax Pathé Arena

Sensation

Ricky Gervais

Golden Earring

Armin Only
Kwaku Festival Ajax
Bethel Music

Eddy Vedder

Hans Zimmer Little Mix

James Blunt

Amsterdam Open Air

K3 Gaasper Pleasure Festival
World of Ajax Tour

Holland Festival
Ludovici Einaudi Earth Wind & Fire Experience

Piano Guys
Nick Cave and The Bad Seeds
2 Cellos De Toppers in Concert

Neil Diamond
Lady Antebellum

Sigur Rós

ZO! Jazz Lounge

John Mayer

Anouk

Dag van 1000 Culturen
Gavin James Bruno Mars

U2

Lady Gaga

Reggae Lake Festival

Symphonica in Rosso – Simply Red

Bijlmer Boekt

Metallica Caro Emerald
John Fogerty Shawn Mendes
Fatu Joe Bonamassa

Distant Worlds

Oscar and the Wolf

Ariana Grande

Cirque du Soleil J. Cole

DI-Rect Bijlmer Klassiek

Depeche Mode

Alles over ZO zuidoost.nl
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Cultural melting pot
and large-scale entertainment

Amsterdam
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The swinging multicultural Zuidoost (South-East)
certainly doesn’t believe in doing things in small
measures. It’s where the biggest stars head to,
where Amsterdam’s largest cinema is located,
and where the largest Surinamese festival
Kwaku Summer Festival is celebrated.

In het swingende, multiculturele Zuidoost is
alles groot: hier treden de grootste artiesten
op, vind je de grootste bioscoop van Amsterdam en wordt het grootste Surinaamse festival
Kwaku Summer Festival groots gevierd.

Everything that takes place in Amsterdam Zuidoost
seems to happen on a different scale, from the
impressive Amsterdam ArenA, home of the Ajax
football team to the Pathé ArenA multiplex, with its
IMAX movie theatre. Many of the world’s most
talented musicians – Adele, Bob Dylan, UB40 and
John Legend to name a few, – have graced the
stages of AFAS Live and its neighbouring Ziggo
Dome, and delighted throngs of audiences each
and every time. And we haven’t even touched upon
the area’s megastores and furniture boulevards.

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.
Vele groten der aarden hebben de weg naar de
AFAS Live en de Ziggo Dome in Zuidoost
gevonden, van Adele tot Bob Dylan en van UB40
tot John Legend, en vele duizenden bezoekers
hebben daar iedere keer van genoten. En dan
hebben we het nog niet eens over de megastores
en meubelboulevards zoals de Villa ArenA.

As ‘multi’ as it is ‘mega’, Zuidoost is a true melting
pot of nationalities. Many of its residents have
African, or Central- and South-American roots,
creating an exciting variety of culture and cuisine,
which can be tasted at Bijlmer Parktheater, the
Amsterdamse Poort and World of Food.

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

More than 130 nationalities
live in the Bijlmer.

In de Bijlmer wonen meer dan
130 nationaliteiten.

DID YOU KNOW?
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ICHI-E
Some of Amsterdam’s best sushi
– and other Japanese
specialities – can be found at
Ichi-E, conveniently located for
pre-gig, film or game food.
Hier proef je de betere sushi van
Amsterdam en vind je diverse
Japanse specialiteiten. Ideaal
gelegen voor wie een avondje
uitgaat of een voetbalwedstrijd
bezoekt.
ArenA Boulevard 175 
ichi-e.nl
44, 47, 66
50, 54

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 magnoliavallei en een tuin met bomen
uit de landen waar de inwoners
van Zuidoost oorspronkelijk
vandaan komen.
41, 47, 66 

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
44, 47, 66
50, 54
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AFAS LIVE
ZIGGO DOME
Zuidoost gives you entertainment in mega format: world stars
perform in pop venues the Ziggo
Dome and AFAS Live to crowds
of thousands.
Zuidoost lokt je met topentertainment: wereldsterren treden
op voor gigantische menigtes
in de megaconcerthallen Ziggo
Dome en AFAS Live.
ArenA Boulevard 590 
afaslive.nl
De Passage 100 
ziggodome.nl
44, 47, 66
50, 54
BIJLMER PARKTHEATER
Since 2009, Bijlmerparktheater
has presented a multicultural programme, circus lessons
(courtesy of Jeugdtheaterschool
Southeast and Circus Elleboog)
and dance training.
Sinds 2009 biedt het Bijlmer
Parktheater naast een multicultureel programma ook dansles
en circustraining (met dank aan
Jeugdtheaterschool Zuidoost en
Circus Elleboog).
Anton de Komplein 240 
bijlmerparktheater.nl
41, 47, 66

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
44, 47, 66
50, 54
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 
44, 47, 66
50, 54

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
44
BROUWERIJ KLEIBURG
Brouwerij Kleiburg is the brewery
Clay Monastery, a spiritual and
welcoming place in the Bijlmer.
In their tasting room you can
enjoy monastery beers they
combine with traditional and
contemporary elements.
Brouwerij Kleiburg is de brouwerij van het Kleiklooster, een
spirituele en gastvrije plek in de
Bijlmer. In dit proeflokaal kun je
genieten van kloosterbieren die
een combinatie zijn van traditionele en eigentijdse elementen.
Hullenbergweg 6 
brouwerijkleiburg.nl
54
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Bordering the centre of the city, Oud-West is a
special corner of Amsterdam; a popular,
dynamic neighbourhood with a lot to offer and
a great deal to experience, which means you’ll
want to come back time and time again.

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.

Occupying a roughly triangular area bordered by
the stately Vondelpark to the south, the leafy and
lively Oud-West is the result of rapid urban
expansion in the last quarter of the 19th Century.
This dynamic neighbourhood is home to a flurry of
top-notch restaurants, hip boutiques and beautiful
concept stores – many of which are found on the
bustling De Clercqstraat and the Jan Pieter
Heijestraat – while the Overtoom, a busy road that
runs parallel to the Vondelpark, is the best place in
town for furniture shopping.

Het groene, levendige Oud-West vormt een
driehoek met het statige Vondelpark als zuidgrens,
en is gebouwd tijdens de snelle uitbreiding van de
stad eind 19e-eeuw. Deze hippe buurt huisvest
veel leuke restaurants – bijvoorbeeld aan de
bedrijvige De Clercqstraat en aan de Jan Pieter
Heijestraat, waar het wemelt van de hippe
boetiekjes en fraaie conceptstores. De drukke
Overtoom, parallel aan het Vondelpark, is de beste
plek in Amsterdam om meubels te shoppen.

An increasing number of convivial coffee shops are
opening their doors on the bustling Kinkerstraat,
and at its intersection with Ten Katemarkt, you’ll
come across one of Amsterdam’s coolest
developments – De Hallen. Having undergone an
enchanting renovation, this former tram depot
now houses a boutique hotel, cinema, three
restaurants and a food hall that’s a sheer feast of a
treat for culinary connoisseurs. It’s two monthly
Local Goods Market is the place to go for some of
Amsterdam’s finest craft goods, too.

Steeds meer gezellige koffietentjes verrijzen aan de
drukke, volkse Kinkerstraat, en op een steenworp
afstand van de kruising Kinkerstraat-Ten Katemarkt
vind je een van Amsterdams meest recente
aanwinsten: De Hallen. Deze vroegere tramremise
is betoverend gerenoveerd en herbergt nu een
luxueus hotel, een bioscoop, drie restaurants en de
Foodhallen, een feest voor culinaire fijnproevers.
Twee keer per maand worden hier de mooiste
ambachtelijke Amsterdamse merken verkocht
tijdens de Local Goods Market.

Oud-West is also called
Hallenkwartier

Oud-West wordt ook wel
Hallenkwartier genoemd.

DID YOU KNOW?
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STARING AT JACOB
Brunch and lunch on Americanstyle comfort food, from chicken
and Wild Boar Benedict to
waffles and pancakes with maple
syrup.
Tot het eind van de middag kun
je hier brunchen en lunchen
met Amerikaans comfortfood,
van chicken and waffles en Wild
Boar Benedict tot pancakes met
maplesyrup.
Jacob van Lennepkade 215 
staringatjacob.nl
1, 7, 17

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 superfresh produce.
Panache is industrieel, kosmopolitisch 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
7, 17

1*




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 rotisserie (met een interieur van hout
en ruwe baksteen) is gegrilde kip
de specialiteit, maar je vindt er
ook varkensribbetjes en verrukkelijke burgers.
De Clerqstraat 81 
rotisserieamsterdam.nl
12, 13, 14

51
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
7, 17
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
1, 3, 12
FOODHALLEN
Amsterdam’s first indoor food
market can be found in the
beautiful De Hallen. Sate your
(guilty) pleasures with exquisite
cakes by Petit Gateau, cheese
from Caulils and meaty fare from
The Rough Kitchen and The
Butcher, to name but a few.
De eerste indoor foodmarket
van Amsterdam midden in de
prachtige Hallen, met verfijnde
taartjes van Petit Gateau, Caulils
KAAS, carnivorengeluk bij The
Rough Kitchen en The Butcher
en vele andere (guilty) pleasures.
Bellamyplein 51 
foodhallen.nl
7, 17

FILMHALLEN
Ever since a derelict tram depot
was transformed into a supercool 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
7, 17
TEN KATEMARKT
With more than 100 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 100 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
7, 17

HOLY RAVIOLI
The heaven for fresh ravioli lovers. 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
7, 17
LAB 111
Housed in a former pathological
anatomy laboratory in Amsterdam,
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 documentaires tot
grensoverschrijdende genrefilms.
Arie Biemondstraat 111 
lab111.nl
7, 17
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Koffie/Coffee
COFFEE ROOM
Coffee, cakes, muffins, smoothies
and delicious organic sandwiches.
Koffie, taart, muffins, smoothies
en heerlijke biosandwiches.
Kinkerstraat 110 
coffeeroom.nl
7, 17
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
3, 7, 12, 17
LOT SIXTY ONE
Having made it big in The Big
Apple with their top coffee bars,
Australians Paul and Craig have
spread their wings and are now
serving up their home-roasted
coffee in this Amsterdam hotspot.
Nadat twee Australische vrienden
de beste koffieshops in New York
groot hadden gemaakt, werd het
tijd voor deze Amsterdamse
koffie hotspot met zelf
geroosterde koffie.
Kinkerstraat 112 
lotsixtyonecoffee.com
7, 17
KOFFIE ACADEMIE
Enjoy great self-roasted coffee
with a tasty cake or croissant
on the side, in a cosy hipster
surrounding.
Zelfgebrande koffie en lekkers in
een gezellig hipster interieur.
Overtoom 95 
koffie-academie.nl
1, 3, 12


JUTKA EN RISKA
Mixing quirky, handpicked
vintage pieces with the work of
up-and-coming local designers
and a healthy dose of cheapand-cheerful accessories, sisters
Jutka and Riska keep your shopping 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
3, 7, 12, 17
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 (Scandinavische) merkkleding voor hem en
haar. Je vindt hier alles van de
perfecte jeans tot handgemaakte
zeep.
Jan Pieter Heijestraat 94 
johnnyatthespot.com
7, 17

oud-west
HAPPYHAPPYJOYJOY
From noon ‘til late, take your
taste buds on an Asian adventure, 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
3, 7, 12, 17

advertorial

GOOCHEM SPEELGOED
GOOCHEM offers a unique
assortment of high-quality
toys. In this attractive, tasteful
shop it’s lovely to look for
that one special gift. Holiday
in Amsterdam will not be
complete without visiting
GOOCHEM’s toystore.
Je vindt bij GOOCHEM een
uniek assortiment kwaliteitsspeelgoed. In deze
sfeervolle winkel is het heerlijk
zoeken naar dat ene bijzondere cadeau. Een bezoek aan
Amsterdam is niet compleet
zonder hier te zijn geweest.
Eerste Constantijn Huygensstraat 80 1*
goochem-amsterdam.nl
1,3,12

discount

€3

p.p.
on a 24h
ticket

create
your own tour

Hop on, travel from
highlight to highlight
and enjoy the best
views of Amsterdam!
Get your discount at any Stromma ticket shop
max. 4 persons, valid up to Nov. 2017, code: buurtenboekje

I amsterdam City Card
You’ll be surprised at how much of
Amsterdam and the surrounding region
you can see with your I amsterdam City
Card!
Enjoy free, unlimited public transport in
Amsterdam, free entry to Amsterdam's
best museums and attractions, and lots
of great discounts and offers with the
I amsterdam City Card.
For more information see
iamsterdam.com/citycard
The I amsterdam City Card is available
at I amsterdam Visitor Centres,
the I amsterdam store, hotels, canal
cruise companies and GVB Tickets &
Info offices.
24hrs €57 | 48hrs €67 | 72hrs €77 | 96hrs €87
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Venture out to the west of the city, and discover
Bos en Lommer & De Baarsjes, two districts that
are becoming hipper and more happening
faster than you can say 'Bos en Lommer'.

De Baarsjes & Bos en Lommer in stadsdeel West
worden sneller hip en happening dan je ‘Bos en
Lommer’ kan zeggen.

It may have been named after a farm that once
stood here, but the 20th-century residential
neighbourhood Bos en Lommer is far from being a
rustic outpost. Its recent – beautiful – renovation
and increasingly-used nickname BoLo are sure-fire
signs that this ‘hood is growing in popularity. And
it’s not surprising when it boasts cool
establishments like De School (a new club, music
venue, restaurant, café, gym and exhibition space),
WOW (a building that houses artists in residence,
a restaurant and cultural events) and international
cultural theatre Podium Mozaïek.

De 20e-eeuwse woonwijk Bos en Lommer, vernoemd
naar een boerderij die hier ooit lag, wordt steeds
vaker afgekort tot BoLo – en iedereen weet: als zo’n
bijnaam gaat leven, ben je populair. Dicht bij elkaar
liggen hier De School (een nieuwe club, concertzaal,
restaurant, cafe, gym en cultuurstek in één), WOW
(art residenties, expo’s, horeca en culturele events) en
internationale cultuurplaats Podium Mozaïek. Net als
de Baarsjes, waar BoLo in het zuiden aan grenst, is
de wijk groen, jong en multicultureel, en wordt hij
grotendeels bewoond door gezinnen, studenten en
creatieven.

Like De Baarsjes, which borders the south of BoLo,
the neighbourhood is wonderfully green, young
and multicultural, and is largely inhabited by
families, students and creatives. The ‘hood’s
beating heart is the Jan Evertsenstraat – or simply,
‘Jan Eef’ – a popular shopping street where trendy
concept stores, Turkish shops, greengrocers and
bakeries sit side by side in perfect harmony. Other
attractions include Witte de Withstraat, with its
galleries; creative breeding grounds Het Sieraad
and Meneer de Wit; and the area’s beautiful
Amsterdam School architecture.

Het kloppende hart van de buurt is de gezellige
Jan Evertsenstraat – kortweg ‘de Jan Eef’ – een
geliefde winkelstraat met een eigen website,
geefomdejaneef.nl. Hippe conceptstores, Turkse
winkeltjes, groenteboeren en bakkers wisselen
elkaar hier prettig af. Andere trekpleisters zijn
galeriestraat Witte de Withstraat, Het Sieraad en
Meneer de Wit en de fraaie Amsterdamse School
architectuur.

Bos en Lommer is where football stars
such as Ruud Gullit, Frank Rijkaard and
Dennis Bergkamp learnt the tricks of their
trade before they scored on the world stage.

In Bos en Lommer leerden voetbalsterren
als Ruud Gullit, Frank Rijkaard
en Dennis Bergkamp vroeger
DID YOU KNOW?
voetballen.
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HET HUYSRAAT
Seek out the most beautiful
Scandinavian designer furniture,
lighting and accessories for your
home while enjoying a nice cup
of tea or coffee.
Bij Het Huysraat vind je de
mooiste designmeubels,
verlichting en accessoires. Je
kunt hier tussen de mooiste
Scandinavische merken inspiratie
opdoen voor thuis, met een
lekkere kop thee of koffie erbij.
Witte de Withstraat 182HS 
hethuysraat.nl
7




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 relaxing 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.
18 13 

KESBEKE
Kesbeke is the one-and-only
pickler of truly authentic
Amsterdam pickles. You won’t
find better gherkins, pickled onions, 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
21
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Jan Evertsenstraat

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
7, 17
WOW
WOW combines a hostel with an
artist in residency for 50 young
creatives from Amsterdam's
art institutes. But that’s not all:
its cultural programme and
affordable restaurant mean that
visitors, Amsterdammers and
artists can convene and converse
at exhibitions, performances and
workshops.
WOW is een hostel, culturele
hotspot, low-budget restaurant,
artist in residency voor vijftig

jonge creatieven en nog
veel meer, waar reizigers,
Amsterdammers en kunstenaars
elkaar ontmoeten bij exposities,
optredens en workshops.
Wiltzanghlaan 60 
wow-amsterdam.nl
21
50 7, 14


DE SCHOOL
This 24-hour-licensed initiative
caters to all your entertainment
needs, be it dancing or concerts
in the club, eating and drinking
in the café and restaurant, or
even keeping fit in the authentic
1960s gym halls.

THINGS I LIKE
THINGS I LOVE
A little heaven-on-earth for
lovers of new and vintage
clothing, interiors and
accessories.
Een kleine hemel op aarde voor
liefhebbers van verfijnde kleding,
interieur en accessoires – nieuw
en vintage.
Jan Evertsenstraat 106 
thingsilikethingsilove.com
15, 18 7, 13
BAR BAARSCH
Super cosy, atmospheric café
for lunch and dinner that offers
charcoal-grilled fish and meat.
Test your grey cells at their
pub quiz every Monday, and
taste their gin and tonics every
Thursday.
Gezellig sfeervol café voor lunch
en diner (vis en vlees van de
houtskoolgrill), met pubquiz
op maandag en gin-tonics op
donderdag.
Jan Evertsenstraat 91 
barbaarsch.nl
15, 18 7, 13
BALKONIE AMSTERDAM
Everything you ever needed for
a beautiful balcony: genius.
Alles voor een prachtig balkon
in één winkel: geniaal, niet?
Jan Evertsenstraat 90 
debalkonie.nl
15, 18 7, 13
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In deze 24-uurslocatie ben je de
hele dag en nacht zoet, want
naast dansen en concerten
bezoeken in de club kun je hier
ook eten, drinken en sporten.
Dr. Jan van Breemenstraat 1 
deschoolamsterdam.nl
13
HOTEL NOT HOTEL
Ever fancied sleeping in an
Amsterdam tram carriage, a
secret bookcase or a crow’s
nest? Then this is the place for
you. Not only are the rooms
‘not rooms’, the lobby is not a
lobby, but one big cosy living
room-cum-library, instead. Only
the Kevin Bacon bar seems to
be what it says – and that’s quite
simply, a bar.
Hier slaap je in een tramcoupé,
een geheime boekenkast of
een crisisvrije zone. De lobby is
een kruising tussen bibliotheek,
galerie en huiskamer. Alleen de
Kevin Bacon-bar is, verrassend
genoeg, gewoon een bar.
Piri Reisplein 34 
hotelnothotel.com
7, 17
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PODIUM MOZAÏEK
With a programme of world
music, theatre, cabaret and
dance, Podium Mozaïek celebrates 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
21 7, 12, 14
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.

bos en lommer &
de baarsjes
Een van de leukste horecagelegenheden 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
15, 21 7, 14
advertorial

TOON AMSTERDAM
This beautifull shop offers
the work and products of
around 80 Amsterdambased creatives, mixed
with a pretty selection of
vintage.
In deze prachtige winkel
vind je werk en producten
van zo’n 80 makers uit
Amsterdam. Én een fijne
selectie vintage.
Jan Evertsenstraat 8 
toon-amsterdam.nl
7, 13

for ins
ider tip
s chec
geefo
k
mdeja
neef.n
bolo
iamste boost.nl l
rdam.c
om



59

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
At the end of Jan Evertsenstraat
is Sloterplas, a huge lake that
is surrounded by the green and
spacious Sloterpark. In addition
to the runners, fishermen,
swimmers and other watersports’ fans, more and more
people are finding their way
to this picturesque urban lake
for a relaxing picnic, boat trip
or to catch a film under the
stars during the summer.
There’s also the annual
Loveland dance festival, and
Sloterplasloop running event
for those after something a
little more active.
Aan het eind 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 ontspannen picknick,
boottochtje of voor dancefestival
Loveland, openluchtfilms
in de zomer en de jaarlijkse
Sloterplasloop.
1, 7, 13, 14, 17 

© ERIK SW

Nearby
In de buurt


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.
2



SLOTERDIJK
Former office and business park
Sloterdijk is changing at a rapid
pace and with an innovative
twist. Take, for example, the
recently-opened 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. Onlangs
opende hier 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!
15, 22, 36
50 12 

VEN
Hotel rooms, shops, spa and
fitness facilities, a juice bar,
a rooftop bar, a restaurant
and even a casino: you’ll
find all of these and more
in this 42,000-square-metre
business and entertainment
complex, which is set to open
in late 2017.
Hotelkamers, winkels, spa,
fitness, juicebar, rooftopbar,
restaurant én nog een
casino: dat vind je allemaal
in het 42.000 vierkante
meter grote zaken- en
amusementscomplex dat
eind 2017 opent.
La Guardiaweg 5 
ven-amsterdam.com
22 7, 13
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Vibrant atmosphere
against a green backdrop
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Amsterdam

Just west of the scenic Jordaan, Westerpark has
an energetic and creative vibe that’s provided
by the sprawling Westergasfabriek cultural
complex.

Ten westen van de schilderachtige Jordaan ligt
de Westerparkbuurt, waar het culturele walhalla
in en rond de Westergasfabriek zorgt voor
bruisende creatieve energie.

When Rembrandt took his famous sketching walk
along Spaarndammerdijk in 1650 towards Halfweg
and Haarlem, the Westerpark area was still rather
wild and desolate. As a neighbourhood, Westerpark was built up at the end of the 19th Century to
accommodate workers building on the railway and
harbour after the laying of the North Sea Canal.

Toen Rembrandt in 1650 de Spaarndammerdijk
richting Halfweg en Haarlem afstruinde om fraaie
schuurtjes en boerderijen te vereeuwigen, was het
Westerpark nog woest gebied. De Westerparkbuurt werd pas eind 19e eeuw gebouwd, ter
huisvesting van de spoorwerkers en havenarbeiders die hier na de aanleg van het Noordzeekanaal
kwamen werken.

Renewal of the area in the last decade or two, along
with the reinvention of the former city gasworks
Westergasfabriek into a cultural hotspot, has seen
this area bloom. The ultimate regeneration success
story, the adjacent Waterpark features bucolic,
reedy wilderness, with marshes and shallow
waterfalls. A full programme of summer festivals
– plus galleries, two clubs, a hip games arcade, a
cinema, cafés, and lively restaurants and bars – turn
a day out in the park into a full experience.

De afgelopen twintig jaar is de buurt geweldig tot
bloei gekomen, mede dankzij de transformatie van
de voormalige Westergasfabriek tot culturele
hotspot, en de vernieuwing van het aangrenzende
Westerpark met watervalletjes, landelijke slootjes
en ruig rietmoeras. Het barstensvolle zomerse
festivalprogramma en het levendige terrein met
een bioscoop, galeries, twee clubs, een hippe
arcadehal, cafeetjes en restaurants maken een
dagje Westerpark tot een belevenis.

North of the park is the up-and-coming Spaarndammerbuurt, where you can meander along the
streets and admire the multitude of buildings
constructed in the Amsterdam School style, and
where you can visit Het Schip, a museum dedicated
to this school of architecture. Head south of the
park, and you’ll reach Staatsliedenbuurt, with its the
sunny, terrace-rich Hugo de Grootplein.

Ook ten noorden van het park kun je heerlijk
struinen in de up and coming Spaarndammerbuurt, met prachtige architectuur in Amsterdamse
Schoolstijl, waarover je alles kunt leren in museum
Het Schip. Aan de zuidkant ligt de sprankelende
Staatsliedenbuurt met het zonnige, terrasrijke
Hugo de Grootplein.

The gas that was produced by the
Westergasfabriek used to illuminate
the city of Amsterdam.

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

DID YOU KNOW?
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KETELHUIS
This art-house cinema in a 19thcentury formerly industrial building is an important Amsterdam
landmark for Dutch cinema and
international art house and documentary film. With great bar.
Deze arthouse-bioscoop in het
vroegere 19e-eeuwse ketelhuis is
het thuishonk voor de Nederlandse film. Met een fantastisch
café.
Pazzanistraat 4 
ketelhuis.nl
21 10

WESTERGASFABRIEK
One of Amsterdam’s largest
parks – and greatest regeneration stories – is nowadays a
cultural hotspot, home to some
of the city’s best markets, foodtruck 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.
westergasfabriek.nl 
21 10

WESTER WIJNFABRIEK
This place takes the wine experience 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
21 10

63
DE BAKKERSWINKEL
This charming bakery and
tearoom, serving simple lunches
and excellent cakes – plus
decadent high teas – is a perfect
refreshment stop in Westerpark.
Deze charmante bakkerij en
tearoom serveert simpele lunches,
verrukkelijke taart en decadente
high teas. De perfecte plek voor
lekkere trek in het Westerpark.
Polonceaukade 1 
debakkerswinkel.nl
10
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
21 10
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
21 10

WESTERGASTERRAS
In the Summer months, this is
one of the most popular spots
with locals who love to escape
the city madness.
In de zomermaanden is dit een
van de populairste plekken voor
Amsterdammers die even aan de
stadsdrukte willen ontsnappen.
Klönneplein 4-6 
westergasterras.nl
21 10
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
22
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
22, 48


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 Japanese 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
21 10
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MORGAN & MEES
Hotel Morgan & Mees serves
modern Mediterranean classics in its sophisticated and
atmospheric 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 
3


RAZMATAZ
A coffee house, French restaurant with a pinch of Italian
thrown in, and a living-room-bar
serving tasty gin & tonics and
vermouth, all under one roof.
Plus a terrace. What more could
you ask for?
Een koffiesalon, een Frans
restaurant met een vleugje Italië
en een huiskamerbar met lekkere
gin-tonics en vermouth in één.
Met een terras. Wat wil je nog
meer?
Hugo de Grootplein 7 
razmataz.nl
18 3
BRANDT & LEVIE
The sausage kings of Brandt &
Levie have conquered Amsterdam in very short time. Located
in de Houthavens they make the
most delicious sausages.
De worstkoningen van Brandt
& Levie hebben in korte tijd
heel Amsterdam veroverd en
maken vanuit de Houthavens de
heerlijkste worsten.
Archangelkade 9 
brandtenlevie.nl
22

CAFÉ-RESTAURANT
AMSTERDAM
Café-Restaurant Amsterdam is located in a former water pumping
station. The building itself
never fails to impress with its
expansive dining room, high ceilings and waterside terrace.
Café-Restaurant Amsterdam is
gevestigd in een oude fabriekshal. Behalve dat de locatie
indrukwekkend is vanwege de
enorme ruimte en hoge plafonds,
wordt het eten geroemd voor zijn
eenvoud.
Watertorenplein 6 
caferestaurantamsterdam.nl
21 10

REM-EILAND
What do you do with an abandoned offshore platform that
used to be the pirate broadcasting home of a commercial TV
station when only public broadcasters 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
48



VISITOR INFORMATION

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS
VISITOR INFORMATION

I AMSTERDAM VISITOR CENTRES

I AMSTERDAM STORE
Alles weten over de leukste buurten, de
beste terrassen, nieuwe restaurants en
winkels, en alle concerten en festivals in
Amsterdam? In de I amsterdam Store
vind je mensen die niets liever doen dan
jou vertellen over hún stad. En die je de
mooiste ‘made in Amsterdam’ producten
en merken laten zien. Je vindt de
I amsterdam Store in de IJ-hal aan de
noordzijde van het Centraal Station.

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 VISITOR CENTRES
For information about Amsterdam, getting
around and to book excursions, visit one of the I AMSTERDAM STORE
I amsterdam Visitor Centres in Amsterdam:
Visit our new store! Your one-stop
www.iamsterdam.com
http://twitter.com/Iamsterdam
shop for the best products, brands

I AMSTERDAM Visitor Centre Schiphol Airport
Schiphol Airport, Arrivals 2 at Schiphol Plaza
Open daily 07:00 - 22:00

and events of Amsterdam, the new
I amsterdam Store in the IJ-hal of
Central Station is the place to be if
you want to know what’s happening
in town. Get inspired by the best
Amsterdam has to offer.
© MARIE-CHARLOTTE PEZÉ

I AMSTERDAM Visitor Centre Central Station
Stationsplein 10 (across from Central Station)
Open daily (check opening times on: iamsterdam.
com/visitorcentres)
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AGENDA 2017

Agenda 2017
Amsterdam:
A city for all seasons
No matter which month of
the year you choose to visit
Amsterdam, there's always
something wonderful to see and
do. The agenda of iamsterdam.
com covers the full spectrum
of cultural events across all 12
months, including festivals,
concerts, exhibitions and more!

ROLLENDE KEUKENS
24 - 28 May/mei
rollendekeukens.amsterdam

OVER HET IJ FESTIVAL
14 - 23 July/juli
overhetij.nl

AMSTERDAM KOOKT
2 - 4 June/juni
Facebook: Amsterdam Kookt

KWAKU FESTIVAL
15 July/juli - 6 August/augustus
kwakufestival.nl

TASTE OF AMSTERDAM
2 - 5 June/juni
tasteofamsterdam.com

EDELWISE FESTIVAL
29 July/juli
edelwisefestival.nl

Amsterdam:
De stad voor alle seizoenen
Het maakt niet uit welke maand
in het jaar je de stad Amsterdam
bezoekt, er is altijd wel iets
moois te zien of te doen. Op de
agenda van iamsterdam.nl zie je
een volledige agenda met alle
culturele events gedurende het
jaar, inclusief festivals, concerten,
tentoonstellingen en meer!

BACCHUS WIJNFESTIVAL
9 - 18 June/juni
bacchuswijnfestival.nl

GRACHTENFESTIVAL
11 - 20 August/augustus
grachtenfestival.nl

FESTIFEST
17 -18 June/juni
Facebook: Festifest

ADE
18 - 22 October/oktober
amsterdam-dance-event.nl

FOOD TRUCK FESTIVAL TREK
14 - 16 July/juli
festival-trek.nl

AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL
30 November/november 201721 January/januari 2018
amsterdamlightfestival.com

June/juni

May/mei

July/juli

August/augustus
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CITY CENTRE/CENTRUM

City Centre
Centrum
In addition to the worldfamous 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 canalside 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.
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.

for insider tip
s check

iamsterdam.co
m/neighbour
hoods
iamsterdam.n
l/buurten

The 2nd most popular
spot in Amsterdam
welcomes you.

Purchase your discount ticket online and skip the line.

tickets.artis.nl

