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Hip Noord
Tijdens deze wandeling kun je zien hoe een vroegere arbeiderswijk en drie voormalige
bedrijfsterreinen in Amsterdam-Noord zich ontwikkelen tot trendy gebieden. We komen
langs een aantal populaire horecagelegenheden, maar zien onderweg ook een hip
modewinkeltje, een winkelmagazijn met veel vintage interieurdesign, zelf gebouwde
woningen, een kraanhotel, een kunstenaarsvrijplaats en een bijzonder kantoorgebouw
voor creatieve industrie.
Routebeschrijving
Vanaf de IJzijde van het Centraal Station nemen we de pont naar Noord, richting
Buiksloterweg.
Bij de steiger van de pont aangekomen, zie je links drie gebouwen die horen tot de
iconen van trendy Amsterdam.
Kijkpunt 1
THT A'DAM TOREN Eye
Onze wandelroute gaat niet die kant op, maar het is de moeite waard om bij één van
deze iconen wat te drinken. De Tolhuistuin (THT) is het gebouw met de piramidevormige
dakjes, direct links van de pont. De A'DAM Toren is de hoge toren direct erachter en Eye
het witte gebouw links daarvan, waarin sommigen een haaienbek zien, anderen een
badkuip en weer anderen een knipoog.
Vanaf de pont volgen we even rechtdoor de niet aangegeven Buiksloterweg. Na het
kunstwerk met vier voetballende bronzen figuren en de frietkraam erachter, nemen we
links de tussen 8.00 en 24.00 uur geopende voetgangersroute naar CLINK.
Na het hek gaan we voor de brug rechts de Tolhuistuin in. Die is tot 17.30 uur open.
Links over het water zie je CLINK, een in 2015 geopend hostel. Je komt uit bij OPEN
COOP.
Kijkpunt 2 OPEN COOP
Ga vanaf OPEN COOP vanuit de Tolhuistuin gezien rechtsaf naar het Noordhollandsch
Kanaal. Daar gaan we linksaf, maar rechts aanhoudend de weg op, die ook
Buiksloterweg heet. We doen nu vanaf het smalle voetpad iets verderop aan de
linkerzijde een heen-en-weertje naar het Mandelahuisje, alleen bij mooi weer in voorjaar
en zomer (als het terras open is) een aanrader.
Aan je rechterhand zie je de sluisdeur die je oversteekt. Ga daarna naar rechts, de weg
langs het kanaal op.
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Bij het IJ aangekomen, volg je de weg naar links en kom je bij het terras van herberg het
Mandelahuisje.
Kijkpunt 3 Mandelahuisje
We lopen weer terug en gaan na de sluizen rechtdoor het wandelpaadje in. Je komt bij
een drukke weg langs het water die je naar rechts volgt. Maar ga niet rechtsaf richting
'Camping Vliegenbos'. De weg leidt vanzelf naar het Van der Pekplein met rechts café
Modern.
Kijkpunt 4 Café Modern
Neem rechtdoor de brede weg waar vaak een markt wordt gehouden: de Van der
Pekstraat. Hou hier de rechterzijde aan en loop tot huisnummer 40.
Kijkpunt 5 Fashion and Tea
Vanaf hier lopen we naar de overzijde van de straat met een aantal zaken die
kenmerkend zijn voor een gentrificerende wijk: Smaaqt (let op de q, net als in Marqt),
Boekhandel 'Over het water', de Soepboer, Recyclekid en de Skateshop.
We lopen de Van der Pekstraat helemaal uit. Bij de Distelweg aangekomen steek je het
zebrapad over en neem je het voet - en fietspad langs het viaduct. Het heet hier
Mosplein. Houd bij de kerk links aan. Later zien we dat deze weg de Papaverweg heet.
Bij de splitsing links aanhouden en direct links de Korte Papaverweg nemen naar De
Ceuvel.
Vergeet tegenover café de Ceuvel niet het 200 meter lange kronkelende vlonderpad af te
lopen. Houd hierbij rekening met het idee dat je eigenlijk door de achtertuin van de
gebruikers loopt.
Kijkpunt 6 De Ceuvel
We gaan weer terug naar de Papaverweg die we linksaf inslaan. Het is een weg met veel
bedrijfjes die de sfeer van jaren geleden ademen. We nemen de eerste weg rechts, de
Hulstweg en daarna de eerste weg links de Bosrankstraat.
Kijkpunt 7 Een straat van pioniers
Op eind van de Bosrankstraat linksaf en na 50 meter rechtsaf de Papaverweg. Vrij snel is
rechts een terrein dat we oplopen.
Kijkpunt 8 Vintage en lekkers
Na een bezoek aan dit terreintje lopen we terug naar de Papaverweg en gaan rechtsaf.
We lopen de Papaverweg uit, passeren een camping voor campers, gaan de brug over
en komen op het NDSM-terrein. Na de brug gaan we, het bord Noorderlicht volgend, naar
links naar het café-restaurant van die naam.
Kijkpunt 9 Noorderlicht

Vanaf Noorderlicht zien we al de hellingbaan met de kraan. Hierin is een (mini-)hotel
gekomen.
Kijkpunt 10 Kraanhotel
We lopen terug naar de plek waar we net vandaan kwamen, voordat we naar
Noorderlicht gingen. We zijn nu bij het enorme gebouw van de Scheepsbouwloods met
binnen ateliers die samen Kunststad vormen.
Kijkpunt 11 Kunststad
We lopen iets verder langs de Scheepsbouwloods en gaan naar links naar wat vroeger
de Smederij was, nu onder andere het hotel Double Tree by Hilton. In de Smederij vinden
we, aan de andere zijde goed te zien, ook enkele bedrijven en instellingen: Pernod Ricard
Nederland, Greenpeace Nederland en Red Bull Nederland.
We lopen nog wat verder tot het IJ waar een stadsstrand is en een zeer druk caférestaurant.
Kijkpunt 12 Pllek
We lopen terug naar de Scheepsbouwloods en zien links daarvan de Lasloods. Als we bij
de Lasloods richting het IJ kijken, zien we de MTV-studio, de vroegere Timmerwerkplaats.
We lopen langs de Lasloods tot het kruispunt van TT Neveritaweg en MS Van
Riemsdijkweg.
De straatnamen verwijzen naar schepen die door de NDSM zijn gebouwd.
Goed om te weten:
TT staat voor turbinetanker;
MS voor motorschip;
KS is kraanschip;
MT betekent motortanker.
We lopen MS Van Riemsdijkweg een klein stukje naar rechts af en gaan links MS
Oslofjordweg in waar we langs containerwoningen voor tijdelijke huisvesting van
studenten lopen. Na MT Lincolnweg lopen we rechtdoor naar Kraanspoor en gaan
daarvoor de verhoogde promenade op.
Kijkpunt 13 Kraanspoor
We lopen de promenade af in de richting van het IJ. Op het eind café Loetje waar we een
mooi uitzicht over het IJ hebben.

We gaan terug naar het HEMA / VNU gebouw. Daar naar rechts de Werfstraat op en later
het voetpad volgen. We passeren de pier met onder andere het schip Veronica en het
Botel. Na de pier komen we bij de IJ-kantine. Vanaf hier zie je de haven van de pont naar
het Centraal Station al liggen. Buiten de spits vaart hij om de 30 minuten (op het hele en
halve uur).

Praktische informatie
Startpunt
Ponthaven Buiksloterweg, Amsterdam-Noord, vanaf de IJzijde van het Centraal Station
met de pont bereikbaar.
Achtergrondinformatie
Beginpunt is bereikbaar met de pont vanaf de achterkant van station Amsterdam
Centraal. Eindpunt is het NDSM-terrein waar 2x per uur een pont naar het Centraal
Station gaat.

Deze wandeling staat in de wandelgids Amsterdam acht keer anders en is te koop bij
de boekhandel of online te bestellen via www.gegarandeerdonregelmatig.nl. De gids
bestaat uit wandelingen met als thema's: Maritiem verleden, Markante Amsterdammers,
Moderne architectuur, Hofjes in de Jordaan, Gouden eeuw en Herinneringen aan de
oorlog. Auteur Gerard Goudriaan is stedenverkenner en wandelsocioloog

