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‘En God schiep de wereld, behalve  
Nederland dat door de Nederlanders  
zelf werd geschapen.’  Voltaire



Praktische info
Water en land liepen aanvankelijk her en der in elkaar over 
(mooi te zien op oude landkaarten in musea), maar hebben nu 
eindelijk elk hun plaats gevonden en lijken daarmee tevreden. 
Dat was in het verleden vaak anders. Het is misschien wel dat 
uit die moeilijke verstandhouding tussen water en land het 
Nederlandse volk – steeds op zijn hoede – zijn taai uithou-
dingsvermogen heeft gehaald, zijn verstandige geest en zin 
voor bespiegeling en vrijheid.

netnummer 020

780.560 inwoners (2,3 mil-
joen voor Groot-Amsterdam)

AANKOMST EN VERTREK
Met de auto
Voor het uitstippelen van de 
reisroute kun je gebruikmaken 
van de volgende sites:
anwb.nl, viamichelin.com
touring.be, vab.be

Aankomst met de auto
Wil je met de auto naar het cen-
trum (wat we afraden), volg dan 
de borden met een S erop. Alle 
afritten van de ringweg A10 zijn 
genummerd, van S101 tot S118.

Met de trein
Thalys
De Thalys rijdt tien keer per 
dag naar Amsterdam vanuit 
Brussel-Zuid en Antwer-
pen-Centraal. Verplicht reser-
veren. Je kunt ook kiezen voor 
de formule ‘elk Belgisch stati-
on’ (EBS), dat je toelaat om het 
Belgisch aansluitingstraject 
naar het vertrekstation af te 
leggen met de gewone 
NMBS-treinen.

Intercity Den Haag-Brussel
Deze trein rijdt acht keer per dag 
ter vervanging van de internati-
onale Fyra. Reizigers van en 
naar Amsterdam kunnen met 
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5 min. lopen van het Centraal 
Station. Dag. open van 9.00-
17.30 u. Prijs: € 8 voor 3 uur, 
€ 15 voor 24 uur, € 25 voor 
48 uur, € 60 per week, incl. 
diefstalverzekering. Geleid 
door een sympathieke Neder-
lander met snor! Hij komt uit 
een artistieke familie, vandaar 
de beelden en schilderingen in 
zijn fietswerkplaats! Hij heeft 
documentatie en informatie 
over de stad en fietstochten in 
de regio. Het beste adres. Ver-
huurt ook kamers.

f  BIKE CITY 

(overzichtskaart B3, 18)
Bloemgracht 68-70
T  626 37 21
bikecity.nl 
Tram: Westermarkt (nrs. 13, 14 
en 17 van het Centraal Station) 
en Bloemgracht (nr. 10 van het 
Leidseplein). Dag. open van 
9.00-18.00 u. Online reserveren 
is mogelijk. Afhankelijk van het 
type fiets: € 10-13 voor 4 u, 
€ 14-16 per dag. Vriendelijke 
ontvangst. Veel tips voor fiets-
tochten.

f  MAC BIKE

(overzichtskaart E2, 19)
Stationsplein 5
T  624 83 91, macbike.nl
Dag. open van 9.00-17.45 u.  
Parkeerplaats voor fietsen, 
dag. van 6.00 u-24.00 u (op za. 
vanaf 7.00 u, op zo. vanaf 
8.00 u). Online reserveren is 
mogelijk. Afh. van het soort 
fiets betaal je € 15-25 per 
etmaal, eventueel incl. diefs-
talverzekering; 25 % korting 
met de I Amsterdam City 
Card. Je vindt er ook kinder-
fietsen, tandems, grappige 
fietsen met aanhanger voor 
kinderen, en informatie voor 
fietstochten op eigen houtje en 
voor begeleide fietstochten.

Fietsexcursies
Hieronder twee organisaties 
van fietsexcursies, maar er 
zijn nog (vele) andere. Onder-
staande tochten zijn niet 
 vermoeiend en er zijn pauzes 
onderweg ingelast. Wanneer 
je in Nederland bent, begin je 
de auto net zo onhandig te 
 vinden als een kruiwagen!
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Yellow Bike

f  YELLOW BIKE

(kaart centrum C2, 22)
Nieuwezijds Kolk 29
T  620 69 40, yellowbike.nl
Dag. open van 9.30-17.00 u. 
 Reserveren is sterk aan te raden. 
De huur van de fiets is inbegre-
pen bij de tocht. Bij regen levert 
Yellow Bike ook regenjacks… 
gele natuurlijk. Ook verhuur van 
klassieke fietsen.

 - Big City Tour
Dag. om 13.30 u, de tocht duurt 
2 u. Prijs: € 25 per persoon.  
Een ervaren gids verkent de 
stad op gele fietsen (met een 

groep van min. 4 en max.  
12 personen). Best een leuke 
tocht.

Met de tram
Het handigste middel voor 
stadsvervoer. Trams rijden 
van 6.00 u-24.00 u (of tot 
0.30 u, afhankelijk van de lijn). 
Gemiddeld 6 trams per uur 
tussen 7.00 en 19.00 u. De 
voornaamste tramlijnen:
 - Centraal Station-Leidseplein: 
tram 1, 2 of 5.

 - Leidseplein-Rijksmuseum: 
tram 2 of 5.
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Vele Amsterdammers hebben een bootje.

In de Jordaan en  
ten noorden van de 
hoofdgrachten

GOEDKOOP
H  THE SHELTER JORDAN

(overzichtskaart A3, 43)
Bloemstraat 179
T  624 47 17
shelter.nl
Tram: Marnixstr. (nr. 13 of 17 
vanaf het Centraal Station). 
€ 17,50-38,50-40, afh. van het 
seizoen en de dag van de 
week, incl. ontbijt en lakens. 
Aanvaardt creditcards (toeslag 
van 5%). De accommodatie is 

ondergebracht in een voorma-
lige school voor minderbedeel-
den. Deze YMCA onder 
christelijke noemer is in de 
aardige Jordaan-wijk een van 
de goedkoopste nachtelijke 
schuiloorden van de stad. 
Niet-gemengde slaapzalen 
met 4 tot 20 bedden, recent 
helemaal opgeknapt. Grote 
gratis bagagelockers (wel een 
waarborg betalen). Lekker ont-
bijt. In de redelijk gezellige, 
vrolijke cafetaria kun je ’s mid-
dags en ’s avonds eten. Je 
kunt een magnetron gebrui-
ken. Piano, kleine bibliotheek 
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en gemeenschappelijke tv. 
Wasserette in de buurt.

DOORSNEEPRIJS  
TOT LUXUEUS
H  HOTEL CLEMENS 

(overzichtskaart B3, 49)
Raadhuisstraat 39
T  624 60 89
clemenshotel.com
Tram nr. 13 of 17 vanaf het Cen-
traal Station. Minimaal verblijf 
van drie nachten tijdens het 
weekend. Tweepersoonskamer 
voor € 97 tot 152, afhankelijk 
van het comfort en het seizoen; 
driepersoonskamer voor € 150 
tot 200; ontbijt inbegrepen. 
Aanvaardt creditcards (enkel 
voor de kamers met badkamer). 
Wifi. Dit mooie gebouw in 
art-nouveaustijl, dat uitkomt op 
een grote, drukke straat, kreeg 
een nieuwe look ter gelegen-
heid van de kroning. Dit hotelle-
tje valt bijna onder de noemer 
‘charmeadres’,  met zijn negen 
leuke en comfortabele kamers 
die proper en goed onderhou-
den zijn. De duurste beschikken 
over een eigen badkamer. Alle 
kamers zijn uitgerust met lcd-tv, 

telefoon en koelkast. Geef de 
voorkeur aan de kamers aan de 
achterkant, de andere zijn nogal 
lawaaierig. Klein balkon boven 
de straat waar je bij mooi weer 
kunt ontbijten.

LUXUEUS TOT  
HEEL LUXUEUS
H  THE TOREN

(overzichtskaart B2, 32)
Keizersgracht 164
T  622 60 33
thetoren.nl
Tweepersoonskamer voor 
€ 200-580, afh. van het com-
fort, het uitzicht en het seizoen; 
incl. ontbijt. Een charmehotel 
dat in een oud, 17de-eeuws 
pand langs de Keizersgracht is 
ondergebracht. Een veertigtal 
prachtige, gezellige kamers, 
voorzien van alle comfort. 
Designinrichting met een 
vleugje barok en een theatrale, 
gedempte sfeer: mooie, zware 
stoffen in warme kleuren, ver-
guldsel, marmer, sfeerverlich-
ting… De goedkoopste kamers 
zijn kleiner en liggen aan de 
achterkant. De duurste, met 
uitzicht op de gracht, zijn ruim 
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In het oosten en  
de nieuwe haven
kwartieren

UIT HET VUISTJE
R  PAERZ

(overzichtskaart G4, 157)
Entrepotdok 64
T  623 22 06
Dag. open behalve op ma. van 
12.00-1.00 u. Geen creditcards. 
Voor de boten aan de kade. De 
ideale omgeving voor een 
pauze in de voormalige pak
huizen. Een bar, ventilatoren 
en een terras aan de rand van 
het dok dat de 84 voormalige 
pakhuizen uit Amsterdams 
Gouden Eeuw omzoomt. Goed 
voor een broodje voordat je je 
wandeling of fietstocht voort
zet. Op de eerste verdieping 
vind je een klassieker restau
rant.

DOORSNEEPRIJS
R  KOFFIEHUIS VAN DEN 

VOLKSBOND

(overzichtskaart F4, 158)
Kadijksplein 4
T  622 12 09
Open van ma.-za. van 

18.00-22.00 u, op zo. van 17.00-
21.00 u. Geen creditcards. Een 
authentiek en bijzonder adres 
met een historische zaal, dicht 
bij de ophaalbrug en bij het 
begin van de pakhuizen. 
Muren in wit en rood, versierd 
met ‘gekleurde vlekken’: hier 
een grote bloem, daar een kit
scherig schilderij of een thea
teraffiche. Boven het 
geroezemoes van de gesprek
ken en het geklik van het 
bestek uit ontdek je zeelui met 
walverlof, kunstenaars en hip
pies van het Entrepotdok. Er 
wordt verbroederd rond de 
grote tafels en de oude smeed
ijzeren kachel. Samen geniet 
men er van de internationale, 
royaal opgediende keuken: 
verse salades van seizoens
groenten, vis, vleesgerechten 
in jus…

LUXUEUS
R  GREETJE

(overzichtskaart E3, 159)
Peperstraat 23
T  77 97 450
Dag. open behalve op ma. van 
18.00-22.00 u (op vrij. en za. tot 
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In de gevel de karakteristieke hijsbalk

23.00 u). Reserveren wordt 
aangeraden. Geen creditcards. 
Een van de beste restaurants 
van Amsterdam. Intiem, met 
oude gelambriseerde muren, 
een parketvloer en Delftse 
motieven op het behangsel. De 
sfeer is die van een chique 
bistro. Allerlei vergeten recep-
ten, aangepast aan de smaak 
van vandaag: je zou het 

kunnen omschrijven als de 
kwintessens van de Neder-
landse nouvelle cuisine. Een 
rustiek principe dat leidt tot 
een smakelijk resultaat, waar-
bij wordt gebruiktgemaakt 
van streekproducten en waar-
bij de seizoenen worden geres-
pecteerd. Dat vertaalt zich in 
een kaart die regelmatig ver-
andert.



Nagenoeg overal in de stad 
vind je leuke terrassen.



Iets drinken
Typisch voor Amsterdam is dat de cafés zijn verdeeld in twee 
aparte, heel verschillende werelden, een beetje te vergelijken 
met de antieke en de moderne wereld: de bruine kroegen en de 
grand cafés. Voor beide geldt dat je er vaak kunt eten. In de 
eetcafés vind je belegde broodjes, heel eenvoudige gerechtjes 
en soms een klein menu.

In het centrum

D  DE DRIE FLESCHJES

(kaart centrum C3, 200)
Gravenstraat 18
T  624 84 43
In een voetgangersstraatje 
vlak bij de Dam, ten noorden 
van de Nieuwe Kerk. Dag. 
open van 14.00-20.30 u (op zo. 
van 15.00-19.00 u). Hier is 
niets veranderd sinds de dag 
dat het café openging, ergens 
in 1650... Het lijkt of je een 
schilderij van Frans Hals bin-
nenstapt. Nederlanders heb-
ben het over ‘proeflokalen’ als 
ze dit soort gelegenheden wil-
len beschrijven, plaatsen waar 
jenever wordt geproefd. Er is 
amper plaats om te zitten. 

Vraag of je de Korenwijn mag 
proeven, een van de beste 
jenevers. Opgelet, ga er vroeg 
heen, want om 20.30 u wil de 
uitbater naar bed. 

D  DE ENGELBEWAARDER 

HET AMSTERDAMSCH 

LITERAIR CAFÉ 
(kaart centrum D4, 202)
Kloveniersburgwal 59
T  625 37 72
Dag. open van 10.00-1.00 u (op 
vrij. en za. tot 3.00 u). We heb-
ben een zwak voor dit adres, 
een echt bruin café in de klas-
sieke zin van het woord, ele-
gant en met een groot raam 
dat uitzicht biedt op de gracht.
Een heel gezellige en char-
mante plek om iets te drinken. 

Iets drinken 79 
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In het gerenoveerde Rijksmuseum zijn 
ruim 30 zalen gewijd aan de Gouden Eeuw

XXX RIJKSMUSEUM

 (overzichtskaart B6 en kaart Vondelpark, D2)
  Ingang: Jan Luykenstraat 1 (Philipsvleugel)
  T  674 70 47
  rijksmuseum.nl
Tram: Hobbemastr. (nr. 2 of 5 vanaf het Centraal Station), Mu se-
umplein (nr. 16 vanaf de Dam) of Stadhouderskade (nr. 24). 
Kleurrijker is de toegang via de grachten, met de Museumboot 
of de Canal Bus. Dag. open van 9.00-17.00 u, de kassa’s gaan een 
halfuur voor sluitingstijd dicht. Gesl. op 1 jan. Prijs: € 15, gratis 
voor jongeren onder de 18 jaar. Korting van € 2,50 met de 
Amsterdam City Card. Toegangskaartjes worden ook online ver-
kocht. Audiogids (€ 5). Een van de mooiste musea van Europa. 
Het dankt z’n faam aan enkele meesterwerken uit de Gouden 
Eeuw (de 17de eeuw dus), van onder andere Rembrandt, Johan-
nes Vermeer en Frans Hals. 

Tussen 2003 en 2013 werd het Rijksmuseum ingrijpend verbouwd 
en gerenoveerd onder leiding van Antonio Cruz en Antonio Ortiz. 
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Dit Spaanse architectenbureau is erin geslaagd om een 
19de-eeuws pand om te vormen tot een helder en ruim museum 
met hedendaagse vormgeving. De bezoeker krijgt er een chrono-
logisch overzicht van 800 jaar Nederlandse geschiedenis, ver-
deeld over 80 zalen en circa 8000 kunstwerken. Aan de hand van 
schilderijen, prenten, tekeningen, foto’s die samen met juwelen, 
kleding, Delfts blauw, porselein, zilverwerk en oud meubilair in 
hun tijdscontext worden geplaatst krijgt men een goed idee van 
de Nederlandse eigenheid.
Ruim 30 zalen zijn gewijd aan de Gouden Eeuw (17de eeuw), toen 
Holland zijn politieke, commerciële en culturele opstanding 
beleefde, en ook politiek een vooraanstaande positie innam. Een 
eregalerij is voorbehouden voor de bekendste doeken van Frans 
Hals, Jan Steen, Johannes Vermeer en Rembrandt van Rijn.
De uit Haarlem afkomstige Frans Hals maakte zich onsterfelijk 
met enkele naturalistische portretten, zoals die van de Vrolijke 
Drinker in wiens ogen je de mate van dronkenschap kunt aflezen.
Houd ook even halt bij de vier meesterwerken van Johannes 
Vermeer: Het Melkmeisje, Het Straatje, Brieflezende vrouw en 
De liefdesbrief. Let op de kleine omvang van de werken. Wat bij 
Vermeer opvalt, is de kunst om de doodgewoonste taferelen te 
idealiseren dankzij een ingenieuze compositie, een buitenge-
woon gevoel voor kleur en een zeldzame obsessie voor het detail. 
Let op de schaduw van de spijkers in de muur in Het Melkmeisje; 
of de trilling van het licht dat de illusie schept dat de melk uit de 
kan stroomt, terwijl alles bewegingloos is en de tijd gestopt. Het 
geheel maakt een rustige, verwarrend intieme indruk. Vergeet 
niet om ondanks deze schokkende ervaring ook naar de werken 
van Gerard Dou en Jan Steen te kijken. 
Onder de doeken van Rembrandt vindt men heel wat jeugdwer-
ken. Klein zelfportret op 22-jarige leeftijd, waar hij de techniek 
van het clair-obscur probeert; de oude Profetes Anna, doordron-
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XX  BLOEMGRACHT

Loont de moeite met zijn mooie huizen waarin rijke ambachtslie-
den woonden. Mooie gevels met versieringen. De drie opmerkelij-
ke pakhuizen tussen de nrs. 87 en 91, met hun glas-in-loodramen 
en hun houten luiken, werden uitzonderlijk goed gerenoveerd.

XX  EGELANTIERSGRACHT

Vol charme en lieflijkheid. Ook langs deze gracht staan tal van 
mooie huizen. Let op de identieke huizen tussen de nrs. 201 en 
215, voorzien van een rechthoekige topgevel met wapenschild. 
Helemaal aan de andere kant, op nr. 12, ligt het piepkleine brui-
ne café ’t Smalle, waar Peter Hoppe eind 18de eeuw zijn destil-
leertoestellen installeerde om jenever te stoken.

X  TWEEDE EGELANTIERSDWARSSTRAAT

De winkelstraat van de wijk loopt van de Egelantiersgracht in 
noordelijke richting. Nogal aparte winkels, zoals een oude 
snoepwinkel en zaken met tweedehands kleding.

X  KARTHUIZERSSTRAAT

Een straatje tussen de Westerstraat en de Lindengracht. Tussen 
de nrs. 11 en 19 zie je vijf identieke frontons, met daarop de naam 
van de vier seizoenen en het jaartal waarin het huis werd 
gebouwd. Van nr. 61-191 een opmerkelijk architecturaal geheel, 
volledig van baksteen: het Karthuizerhof. Dit voormalige onder-
komen voor arme weduwen en oude vrijsters dateert uit de Gou-
den Eeuw. Het is er opvallend rustig...

X  NOORDERMARKT

Biologische markt elke za. van 9.00-16.00 u, vlak voor de Noor-
derkerk. De markt is enorm populair: granen, kaas, groenten, 
bloemen en alle daarvan afgeleide producten. Niet te missen als 
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Jordaan

je die dag door de Jordaan kuiert. Op ma. ochtend (tot 13.00 u) is 
het de beurt aan de rommelmarkt. Aan de Lindengracht is ook 
nog een markt, maar traditioneler van aard.

X  NOORDERKERK

  Noordermarkt 44
  T  620 44 15
  noorderkerkconcerten.nl
Feitelijk een plompe en weinig charmante protestantse kerk. 
Wel de eerste die niet werd gebouwd volgens de traditionele 
bouwregels (schip, dwarsbeuk, koor...), maar in de vorm van een 
Grieks kruis. Alleen de ramen in de gevel bezitten iets van ele-
gantie. Elke za.-middag vinden er klassieke concerten plaats.



De parken van 
Amsterdam zijn 
drukbezocht.



Parken
XX  HET VONDELPARK

 (overzichtskaart A6 en kaart Vondelpark)
Schitterend park van 48 ha, met mooie bomen, goed onderhou-
den, schitterend groen gras, vijvers met eilandjes en tal van rus-
tige plekjes. Het Vondelpark is een gedroomde omgeving om 
weer op adem te komen na een bezoek aan de levendige binnen-
stad of de grote musea. Op sommige zomeravonden kun je er 
gratis concerten of ‘experimentele’ toneelstukken bijwonen. 

X  HET SARPHATIPARK

 (kaart openbaar vervoer)
  ten zuiden van het centrum
Een klein en leuk park. Elke ochtend is er een typische markt, 
met haring, Chinese spiesjes en Indonesische gerechten.
 - Amsterdamse tuinen: elk jaar in juni is een twintigtal tuinen 
binnen de grachtengordel van Amsterdam het hele we. door te 
bezoeken, van 10.00-17.00 u. Tuinpasje € 12. Voor meer info:  
T  320 36 60

 - amsterdamsegrachtentuin.nl.
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