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LOCAL

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Kent de stad beter 
dan vrienden die er al 
veel langer wonen en 
doet niets liever dan 

iedereen vertellen hoe 
leuk het hier is. Houdt 
van nieuwe adresjes 
en vooral koffietentjes, 
lekker eten, picknicken 
in het (Wester)park en 
de zondagochtend als 
Amsterdam bijna dorps 
aandoet. Favoriet: met 
het pontje naar Noord; 
dat is bijna vakantie.

Fotograaf
& blogger

Amsterdam

Femke Dam

TIME TO MOMO IN AMSTERDAM

Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent in van de wijk. 
Weet waar je het lekkerste visje van de stad eet of een lokaal gebrouwen 
biertje tapt. In time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun stad alleen 
de échte highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel 
je, terwijl je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste 
conceptstores. Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feelgood-
experience. 100% GOOD TIME!

NAAR AMSTERDAM!

Amsterdam is een compacte stad en multiculturele smeltkroes met ruimden-
kende inwoners. Ze zeggen niet voor niets: Amsterdam, de stad waar alles kan. 
Maar wat Amsterdam volgens ons echt zo bijzonder maakt, zijn de talloze 
prachtige musea en het superdiverse winkelaanbod, van vintage en design tot 
hippe pop-upstores. Die vind je ook in de wijken buiten het centrum, net als de 
meest uiteenlopende restaurants, nieuwe koffietentjes en bruine kroegen. De 
rand van de stad zorgt voor een rauw industrieel accent met tal van festivals, 
undergroundfeesten en rommelmarkten. Wij laten je zien waar je de leukste 
adressen kunt vinden.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken en 
de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden je 
met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald: niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste 
tips, themaroutes, wijkinformatie, blogs en de selectie van de leukste hotels 
op www.timetomomo.com.

ALGEMEENBest tips ever!

Get Cultured
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ROUTE 1 > CENTRUM p. 18
Het centrum heeft meer te bieden dan de Kalverstraat en 
de Wallen. Laat je verrassen door bijzondere eettentjes en 
middeleeuwse locaties en ontdek de rust op de grachten.

ROUTE 2 > DE JORDAAN & NEGEN STRAATJES p. 38
De Jordaan is de gezelligste wijk van Amsterdam. Slenter door de straatjes 
met monumentale gebouwen en ga shoppen in de Negen Straatjes.

ROUTE 3 > OUD-WEST & HET VONDELPARK p. 58
Rond het Vondelpark vind je het chicste gedeelte van de stad. Minder 
bekend is de creatieve wijk Oud-West.

ROUTE 4 > WEST & WESTERPARK p. 78
West en Westerpark hebben een metamorfose ondergaan 
in de laatste tien jaar. De rauwe uitstraling is gebleven, 
maar nu vind je hier vintage, hippe koffietentjes en pop-upstores.

ROUTE 5 > OOST & DE PIJP p. 98
Oost en de Pijp zijn de meest levendige en multiculturele 
wijken van Amsterdam. Cultuur, goede restaurants, 
markten en winkels gaan hier moeiteloos samen.

ROUTE 6 > DE EILANDEN & NOORD p. 118
De Eilanden zijn fascinerend door de architectonische hoogstandjes. 
Noord is de afgelopen jaren door zijn industriële karakter uitgegroeid tot 
dé hotspot van de stad.

het beste van AMSTERDAM in 6 routes



ROUTE 1

18

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Hop on a bike

CENTRUM

1  Dwaze Zaken
2  Schreierstoren
3  Hofje van Wijs
4  Sugar & Spice Bakery
5  Thai Bird
6  Toko Dun Yong
7  Asia Station
8  Fo Guang Shan He Hue 

Temple 
9  In de Waag
10  Bis!
11  Betty Blue
12  Rembrandthuis
13  Waterlooplein
14  Biec
15  Hermitage Amsterdam
16  Magere Brug
17  MaisonNL
18  Museum Geelvinck Hinlopen 

Huis
19  Foam
20  De Munt
21  Oudemanhuispoort
22  Nes
23  De Laatste Kruimel
24  Gartine
25  Blue°
26  Vlaams Friethuis
27  Begijnhof
28  Amsterdam Museum
29  Stadspaleis
30  Koninklijk Paleis
31  Nieuwe Kerk
32  W139
33  Metropolitan Deli
34  Beurs van Berlage
35  Oude Kerk
36  Pasta Pasta
37  Brouwerij de Prael
38  Ons’ Lieve Heer op Solder
39  Int Aepjen

TIPS
// Zeker doen als je voor 

het eerst in Amsterdam bent
// Je kunt de wandeling 

opsplitsen
// Op zondagochtend is

 deze route rustig

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ WATERLOOPLEIN + DE MAGERE BRUG + FOTOGRAFIEMUSEUM 

FOAM + BEGIJNHOF + BROUWERIJ DE PRAEL

OVER DE ROUTE
Dit is de meest toeristische wandeling. Je komt onder andere langs de plekken 
die Amsterdam zo beroemd maken: de Wallen, de multiculturele Zeedijk en de 
mooie grachtengordel. Het is een gevarieerde route met een rijke geschiedenis, 
en je loopt zowel door drukke als rustige stukken van de stad. Het is een vrij 
uitgebreide wandeling, dus je kunt 'm ook in tweeën splitsen door halverwege 
de Oudezijds Achterburgwal af te lopen, terug naar het beginpunt.

dE wijken
Als je met de trein aankomt op Centraal Station ben je meteen in het levendige 
hart van Amsterdam. Veel toeristen komen niet verder dan het Damrak, de 
Wallen en de Kalverstraat. Maar het centrum heeft veel meer te bieden. 
Amsterdam heeft een groot deel van zijn faam te danken aan de grachtengordel, 
die in 2010 een plaats heeft gekregen op de Unesco-Werelderfgoedlijst. In de 
gouden eeuw verrezen monumentale panden met grote binnentuinen, en de 
Kalverstraat veranderde van een stoffige veemarkt in een chique winkelstraat. 
Helaas zitten er tegenwoordig vooral veel doorsneezaakjes. Toch zijn er rond de 
Kalverstraat ook nu nog mooie plekjes te vinden, zoals het Begijnhof, de 
Beurs van Berlage, het Paleis op de Dam en het Amsterdam Museum. Rond-
om de grote winkelstraten vind je straatjes met boetieks en speciaalzaken.

Tussen alle grachten en bijbehorende grachtenpanden zou je bijna vergeten dat 
Amsterdam niet in de gouden eeuw, maar in 1342 al stadsrechten kreeg. Aan 
de huidige plattegrond is nog te zien hoe de middeleeuwse stad is gebouwd 
rondom de haven, waarvan nu niet meer over is dan het stukje water naast het 
Damrak. En waar nu het Centraal Station is, was vroeger de open zee.

’s Werelds bekendste hoerenbuurt, de Wallen, vormt het oudste deel van de 
stad. Je struikelt hier geregeld over dronken toeristen en vrijgezellenfeestjes, 

maar toch mag je dit gedeelte van het centrum niet overslaan. De Zeedijk 
en Nieuwmarkt tellen leuke cafés en Aziatische winkeltjes en eettentjes. 
In het Chinatown van Amsterdam vind je ook de boeddhistische tempel Fo 

Guang Shan He Hue, de grootste Chinese tempel in Europa. De gemeente 
Amsterdam is met een groot project bezig om de Wallen en het Damrak 
aantrekkelijker te maken. Onder de noemer Project 1012 zijn er nu al 
diverse modeateliers, met etalages tussen de hoeren.

CENTRUM
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ROUTE 1 > CENTRUM

soires van natuurlijke materialen en lingerie van het Amsterdamse merk Love 
Stories.
utrechtsestraat 118, www.maisonnl.com, telefoon 0204285183, open ma 13.00-18.00, 

di-za 10.30-18.00, zo 13.00-17.00, tram 4 prinsengracht

LEUK OM TE DOEN

22  De Nes is dé theaterstraat van Amsterdam. Frascati is de oudste schouwburg 
in de straat en met het Comedy Theater, de Brakke Grond en het Torpedo 
Theater is het hier vooral ’s avonds en op zondagmiddag een bruisende boel. 
Loop ook even door het Gebed zonder End, een steegje dat nog verwijst naar 
een van de vele kloosters die in de middeleeuwen in de stad stonden.
nes, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 24 dam

32  W139 is een (inter)nationaal bekende tentoonstellingsruimte en vrijplaats 
voor beeldende kunst. Met andere woorden: een plek waar kunstenaars 
kunnen experimenteren. Er worden met grote regelmaat feesten, concerten, 
dansvoorstellingen en andere activiteiten georganiseerd. Stap even binnen en 
laat je verrassen door de verschillende hedendaagse kunstprojecten in deze 
industrieel ogende galerie.
warmoesstraat 139, www.w139.nl, telefoon 0206229434, open dagelijks 12.00-18.00, 

entree gratis, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 24 dam

37  Op de straat die vroeger de Bierkade was, zit nu Brouwerij de Prael. Het is 
leuk om een rondleiding te krijgen en vervolgens aan de bar te hangen met 
bieren vernoemd naar ‘helden’ van het Nederlandse levenslied. Het proeflokaal 
dient tevens als leerplek voor mensen met een psychiatrische achtergrond.
oudezijds armsteeg 26 (proeflokaal), www.deprael.nl, telefoon 0204084469, 

proeflokaal open ma-wo 12.00-0.00, do-za 12.00-1.00, zo 12.00-23.00, rondleidingen 

elk uur di-vr 13.00-18.00, prijs rondleiding € 7,50, proeverij € 10, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 

17, 24 centraal station
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ROUTE 1 > CENTRUM

BEZIENSWAARDIGHEDEN

2  De Schreierstoren uit 1487 maakte ooit onderdeel uit van de stadsmuur die 
langs de haven liep. De naam zou klaarblijkelijk zijn ontstaan doordat in de 
VOC-tijd Amsterdamse vrouwen hier schreiend (huilend) afscheid namen van 
hun mannen. Een mooi verhaal, maar waarschijnlijk niet waar: ’schray’ betekent 
scherp, en verwijst vermoedelijk naar de scherpe hoek die de stadsmuur hier 
toen maakte. Tegenwoordig kun je in het mooie decor van de toren en op het 
terras boven het water neerstrijken voor koffie en lunch.
prins hendrikkade 94-95, www.schreierstoren.nl, telefoon 0204288291, café open 

dagelijks 10.00-1.00, vr-za 10.00-2.30, zo 12.00-1.00, entree gratis, tram 1, 2, 4, 5, 9, 

13, 16, 17, 24, 26 centraal station

8  De Fo Guang Shan He Hue Temple is de grootste Chinees-boeddhistische 
tempel in Europa. Deze mooie tempel is in gebruik voor boeddhistische 
vieringen en je kunt er een cursus Chinees of boeddhisme volgen. Een 
rondleiding behoort ook tot de mogelijkheden; je moet van tevoren wel even 
reserveren.
zeedijk 106-118, www.ibps.nl, telefoon 0204202357, open di-za 12.00-17.00, zo 

10.00-17.00, entree gratis, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

12  Een bezoek aan het Rembrandthuis geeft je een goede indruk van de 
woon- en werkvertrekken waar de beroemde schilder tussen 1639 en 1658 
heeft geleefd. In het museum hangen zijn schilderijen, etsen en tekeningen. 
Zeker een bezoekje waard!
jodenbreestraat 4, www.rembrandthuis.nl, open dagelijks 10.00-18.00, entree € 12,50, 

tram 9, 14 waterlooplein, metro 51, 53, 54 waterlooplein

15  De Hermitage Amsterdam is de enige buitenlandse dependance van het 
wereldberoemde museum in Sint-Petersburg. Op 4.000 m² vind je hier kunst-
schatten van over de hele wereld. Maar de Hermitage is meer dan dat: er worden 
eregeld workshops gegeven en films vertoond, waardoor je meer leert over 
de rijke geschiedenis van Sint-Petersburg en Rusland.
amstel 51, www.hermitage.nl, telefoon 0205308755, open dagelijks 10.00-17.00, 

entree € 15, tram 9, 14 waterlooplein, metro 51, 53, 54 waterlooplein

100% good time!
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de bedoeling dat je van alles wat bestelt en dat met je tafelgasten deelt. Kies 
uit dimsums, noedels en curry's. Hierbij drink je natuurlijk een kop thee of 
biertje van Aziatische afkomst. 
bilderdijkstraat 158, www.happyhappyjoyjoy.asia/nl, telefoon 0203446433, open zo-

do 12.00-1.00, vr-za 12.00-2.00, prijs dimsum vanaf € 4, tram 3, 7, 12, 17 

bilderdijkstraat/kinkerstraat

14  Bij Lot Sixty One Coffee Roasters loop je naar binnen om een koffie-to-go 
te halen. Toch staat haasten hier niet voorop: de barista maakt van elke kop een 
moment van rust en betrekt je graag bij het productieproces. Kom vooral op 
maandag of dinsdag, want dan staat de koffiebrander aan: een sensatie voor de 
geurpapillen.
kinkerstraat 112, www.lotsixtyonecoffee.com, open ma-vr 8.00-17.00, za 9.00-17.00, 

zo 10.00-17.00, prijs koffie vanaf € 2, tram 3, 7, 12, 17 bilderdijkstraat/kinkerstraat

17  Eerst rustig opstaan en dan de dag beginnen op deze hoek tegenover de 
Hallen met all day breakfast in Parijse of New Yorkse stijl. Dat klinkt toch hemels? 

ETEN & DRINKEN

5  Midden in het Vondelpark ligt dit unieke ronde gebouw dat dateert uit 1937. 
’t Blauwe Theehuis is een relaxte plek om iets te drinken of een broodje te eten. 
Met een giga buitenterras is er altijd wel plek om op een zonnige dag buiten te 
zitten. Op warme zomeravonden vinden er filmavonden plaats, kun je er gratis 
yogalessen volgen en zijn er af en toe feestjes. 
vondelpark 5, www.blauwetheehuis.nl, telefoon 0206620254, open ma-vr 9.00-18.00, 

za-zo 9.00-19.00, prijs koffie met taart € 6,50, tram 2, 3, 5, 12, van baerlestraat

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

9.30-23.00, prijs € 23, tram 1, 3, 12 eerste constantijn huygenstraat/overtoom

10  Er is beslist niets mis met de koffie, die enkele jaren geleden nog de beste 
van Nederland werd genoemd, maar De Koffie Salon is toch vooral de moeite 
waard vanwege het prachtige art-decopand uit 1933. Bewonder het kleurrijke 
glas-in-loodraam en de geometrische figuren. Je kunt op deze plek genieten op 
het fijne terras, en ook binnen is het goed toeven.
eerste constantijn huygenstraat 82, www.dekoffiesalon.nl, open dagelijks 7.00-19.00, 

prijs koffie vanaf € 2,40, tram 1, 3, 12 eerste constantijn huygenstraat/overtoom

11  Léonie doet waar veel anderen slechts van dromen: in 2013 heeft ze van 
taarten bakken haar werk gemaakt. Bij Baksels zijn de taarten simpel, maar erg 
smaakvol. Neem een stukje mee of eet het gezellig op aan de vensterbank. 
bilderdijkstraat 201, www.baksels.nl, open di-vr 10.00-18.00, za 11.00-17.00, prijs 

€ 3,50, tram 3, 7, 12, 17 bilderdijkstraat/kinkerstraat

13  Bij Happyhappyjoyjoy waan je je op een Asiatische streetfoodmarket met 
sissende pannen, rijke geuren, prints en kleuren. Probeer hier maar eens niet 
vrolijk van te worden! De kaart staat vol kleine Aziatische gerechtjes en het is 

ROUTE 3 > OUD-WEST & HET VONDELPARK
14
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ROUTE 1 > CENTRUM

39  Proef de sfeer van het oude Amsterdam in café Int Aepjen. Het gezegde ‘in 
de aap gelogeerd’ zou hier in de 15e eeuw zijn ontstaan. Als de gasten hun 
rekening niet konden betalen, liet de eigenaar zich uitbetalen in apen die door 
zeelieden werden meegenomen. De beesten hadden vlooien en als iemand 
hevig krabbend op de Zeedijk liep, werd van hem gezegd: ‘Die heeft in de Aep 
gelogeerd’.
zeedijk 1, telefoon 0206268401, open zo-do 12.00-1.00, vr-za 12.00-3.00, prijs drankje 

€ 3, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24 centraal station

SHOPPEN

6  Toko Dun Yong is verreweg de grootste en, met z’n 60 jaar, ook een van 
de oudste toko’s van de stad. Je kunt hier sojasaus en noedelsoep krijgen, 
maar ook minder bekende waren, zoals kikkerpoten en felgekleurde loempia’s. 
Verspreid over zes verdiepingen vind je meer dan alleen eten en drinken; ook 
voor woks, fonduesets, boeken, muziek en porselein kun je hier terecht. In het 
restaurant op de tweede verdieping eet je goede ’ramensoep‘.
stormsteeg 9, www.dunyong.com, telefoon 0206221763, open ma-vr 9.00-19.00, za 

9.00-18.00, zo 12.00-18.00, tram 1, 2, 4, 5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

7  Azië levert ons niet alleen eeuwenoude (eet)tradities, maar ook veel hips. 
Het strakke Asia Station verzamelt al het nieuws dat het continent te bieden 
heeft: van bubble tea tot mooie Asian style-jurkjes en van gadgets die je nooit 
eerder zag tot cosmetica van bijzondere Aziatische merken.
zeedijk 100, www.asiastation.nl, telefoon 0203032628, open dagelijks 11.30-21.00, 

tram 1, 2, 4 ,5, 9, 13, 16, 17, 24, 26 centraal station

10  Bis! is een must voor de vintageliefhebber met maar liefst drie winkels gevuld 
met kleding, schoenen, hoeden en andere accessoires. Je vindt hier een hoop 
unieke kledingstukken van goede kwaliteit, of je nu op zoek bent naar een avond-
jurk uit de jaren 50 of een broekpak uit de jaren 70. Ook voor mannen! 
sint antoniesbreestraat 25a, www.bis-vintage.nl, telefoon 0206203467, open ma 

12.00-18.00, di-za 11.00-18.00, zo 12.00-17.00, tram 9, 14 waterlooplein, metro 51, 53, 

54 waterlooplein

14
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voor een avondje uit is het filmarrangement, dat bestaat uit een hoofdgerecht 
en een filmkaartje.
timorplein 62, www.studio-k.nu, open zo-do 11.00-1.00, vr-za 11.00-3.00, programma 

op de website, prijs filmarrangement € 21, tram 14 javaplein

10  De Dappermarkt is al meerdere malen uitgeroepen tot beste markt van 
Nederland. En terecht: hier vind je echt álles wat op een wereldmarkt 
thuishoort!
dappermarkt, www.dappermarkt.nl, open ma-za 10.00-17.00, tram 3, 7 dapperstraat

16  Ook zonder kinderen is Artis gegarandeerd top. De dierentuin opende al in 
1838 zijn deuren, om de natuur dichter bij de burgers te brengen, maar is nog 
altijd populair. Grenzend aan Artis zit ook sinds kort café-restaurant de Plantage. 
Vanuit de prachtige 19e-eeuwse serre heb je uitzicht op het vrij toegankelijke 
Artisplein.
plantage kerklaan 38-40, www.artis.nl, open dagelijks nov-feb 9.00-17.00, mrt-okt 

9.00-18.00, jun-aug elke za tot zonsondergang, entree € 19,95, tram 9, 14 artis

koop en toch van goede kwaliteit. Veel van de collectie is op soort en kleur 
gesorteerd. 
eerste van swindenstraat 43, www.wearevintage.nl, open ma-wo & vr-za 11.00-19.00, 

do 11.00-20.00, zo 12.00-18.00, tram 9 linnaeusstraat

27  Bij de conceptstore Hutspot vind je uitsluitend producten van nieuwe, 
spannende merken, designers, artiesten en ondernemers. Je koopt hier kleding, 
accessoires, meubels en interieurartikelen. Op de tweede verdieping huist een 
bar in industriële sfeer, waar het in het weekend tot de late uurtjes gezellig blijft, 
met speciaalbieren en cocktails. Er zit een tweede filiaal aan de Rozengracht.
van woustraat 4, www.hutspot.com, open ma-za 10.00-19.00, zo 12.00-18.00, tram 4 

stadhouderskade (westeinde)

31  Modeliefhebsters van kleding uit de jaren 40 tot de jaren 60 moeten zeker 
even een stop maken bij The Girl can’t help it. Deze roze boetiek hangt vol 
met replicamode die iconen als Marilyn Monroe en Audrey Hepburn vroeger 
droegen. Hier helpen ze je graag met het vinden van een outfit die goed bij je 
figuur past en waar je je op-en-top vrouwelijk in voelt. De eigenaresse heeft 
ook een eigen rokkenlijn en kan in haar atelier kleding aanpassen.
gerard doustraat 87, www.thegirlcanthelpit.nl, telefoon 0202333399, open di-za 

11.00-18.00, zo 13.00-17.00, tram 16, 24 albert cuypstraat

32  Bij All the Luck in the World vind je mooie, nieuwe en vintage woonacces-
soires, briefkaarten, posters, keukenspul en tassen, van Deens design tot unieke 
stukken van Nederlandse ontwerpers. Daarnaast hebben ze ook een eigen 
sieradenlijn met verfijnde kettinkjes, armbanden, oorbellen en ringen. Van zilver 
of verguld goud, soms met (half)edelsteentjes erin verwerkt.
gerard doustraat 86hs, www.alltheluckintheworld.nl, telefoon 0655022230, open 

ma-za 11.00-18.00, zo 13.00-18.00, tram 16, 24 albert cuypstraat

LEUK OM TE DOEN

7  Studio/K is een plek voor film, theater, muziek, eten en drinken. Deze 
disciplines zijn allemaal samengebracht in een oude ambachtsschool. Leuk 

ROUTE 5 > OOST & DE PIJP
27
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TIJD OVER

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste high-
lights van de stad. Toch zijn er ook buiten de routes nog wel een aantal plekken 
en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoeken. Ze 
staan hieronder kort toegelicht. Let wel: sommige zijn vanuit het centrum moeilijk 
te voet te bereiken, maar met het openbaar vervoer kun je er goed komen.

A  Wie genoeg heeft van de drukte in de stad, pakt de fiets of de bus naar het 
Amsterdamse Bos, een natuur- en recreatiepark tussen Amsterdam en Amstel-
veen. Een heerlijke plek om te wandelen of fietsen. Ook kun je op de grote poel 
kanoën of waterfietsen, zijn er twee kinderzwembaden en een geitenboerderij. 
Aan de rand van het bos liggen een paar hockey- en voetbalvelden. Verder zit er 
een roeivereniging, dus op de Bosbaan worden met grote regelmaat roeiwed-
strijden gehouden. Een bijzonder leuk terugkerend evenement is het openlucht-
theater waar in juli en augustus veel mensen op afkomen. De sfeer is oergezellig, 
mensen zitten vaak al uren van tevoren met picknickmanden en flessen wijn op 
de banken.
bosbaanweg 5, www.amsterdamsebos.nl, open bezoekerscentrum di-zo 12.00-17.00, 

entree gratis, bus 170, 172 van nijenrodeweg / amstelveenseweg

B  Behalve het leuke hippie-achtige stadsstrand Blijburg is IJburg ook bij veel 
Amsterdammers compleet onbekend gebied. Dat is zonde, want er is hier op 
het gebied van zowel horeca als architectuur genoeg te beleven. IJburg bestaat 
uit zes eilanden, waarvan qua bouwstijl Steigereiland Zuid het meest interessant 
is. Hier mochten de bewoners zelf hun huizen ontwerpen, wat goed te zien is in 
onder meer de J.O. Vaillantlaan. Verder vind je op dit eiland op de Haringbuisdijk 
drijvende woningen. Op Haveneiland Oost eet je pannenkoeken in een hip jasje 
bij Firma Koek, op Haveneiland West zit het mooie Griekse restaurant I-Grec 
gevestigd.
ijburglaan, tram 26 ijburg

C  In de moderne gebouwen van het Science Park studeren en werken een 
groot aantal bètawetenschappers. Niet alleen de wetenschapsfaculteit van de 
Universteit van Amsterdam, maar ook het Amsterdam University College, 

ALGEMEEN
C
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UITGAAN

Uitgaan kan in Amsterdam op veel manieren. Er zijn clubs en cafés waar je je 
tot in de late uurtjes kunt amuseren. Rondom het Leidseplein, het Rembrandt-
plein en de Wallen zijn de meeste cafés en clubs, en is het druk door de vele 
toeristen. Maar tussen de drukte, chaos en ‘foute kroegen’ zitten legendarische 
clubs als Paradiso en de Melkweg met goede concerten en feesten.

Wil je wat meer underground? Alternatieve opties liggen verspreid over de stad: 
in Noord op het NDSM-terrein, in Oost aan de Wibautstraat en in West op het 
Hugo de Grootplein of in het Westerpark. Naar de Jordaan ga je om te borrelen 
en voor de gezellige kroegjes. Kijk voor theatervoorstellingen op de dag zelf bij 
de Last Minute Ticket Shop op het Leidseplein. Grote kans dat je nog een kaartje 
kunt scoren voor de helft van de prijs!

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. 

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS IN DE 
LEUKSTE WIJKEN VAN DE STAD BIJ ELKAAR 
 GEZET. KIJK ONLINE & BOEK DIRECT.

ALGEMEEN

Check voor meer tips www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je 
avond uit in Amsterdam.

HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingredi-
enten voor een goed hotel. Maar de locatie is misschien wel het belangrijkst. 
Je hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk 
in stapt.

Slapen in het centrum van Amsterdam is vaak behoorlijk prijzig. Gelukkig zijn er 
wel enkele hostels in het centrum voor een goedkope overnachting. Ook zijn er 
genoeg leuke wijken om het centrum heen waar je betaalbaar kunt slapen. Denk 
aan Bos en Lommer, Oud-West of de Pijp. Het centrum is altijd prima bereikbaar 
met het openbaar vervoer; een fiets huren is nog makkelijker. Ontbijten is ook 
geen probleem, want in de wijken rondom het centrum zitten veel leuke ontbijt- 
en koffietentjes. Wil je liever iets rustiger wakker worden, kijk dan eens in Noord 
of op de Eilanden. Meer tips voor leuke hotels vind je op www.timetomomo.com.



“ De gids laat je ontzettend leuke 

plekjes zien, die je anders niet zo snel 

had gevonden. Geen stedentrip meer 

voor mij zonder time to momo.”

MARIEKE, OP FACEBOOK 

stedengidsen losse ( thema) routes

apps

Best tips ever!

VENETIËV
E
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E

TIË

Amsterdam, Antwerpen, Athene, Barcelona, Berlijn, Bilbao, 
Boedapest, Brugge, Brussel, Den Haag, Dublin, Florence & 

Toscane, Gent, Hamburg, Hasselt, Hongkong, Keulen, 
Kopenhagen, Kortrijk, Krakau, Leuven, Lissabon, Londen, 

Maastricht, Madrid, Málaga, Marrakech, Mechelen, Milaan, 
München, Napels, New York, Oostende & Belgische Kust, 

Parijs, Porto, Praag, Rome, Rotterdam, Sevilla, Stockholm, 
Utrecht, Valencia, Venetië, Warschau en Wenen 

MEER DAN 45 STEDEN:

www.timetomomo.comROUTES EN TIPS VAN ONZE LOCAL
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