
Hoezo warm? Maak deze verkoelende wandeling langs het water  

Een verkoelende zomerwandeling langs en over het water, twee voetveren en heel veel 
bruggen. 8 juli 2021  

Beeld Jet de Nies  

A. We vertrekken van Zamenhofstraat 28, bij Museum Amsterdam Noord, waar nog tot 1986 
het voormalige badhuis van het Vogeldorp gevestigd was. Dat moet op zomerse dagen een 
welkome verfrissing hebben gebracht.  

  

B. We passeren tuinpark Buitenzorg, met de leukste volkstuinen, en lopen door het W.H. 
Vliegenbos uit 1912, het oudste stadsbos van Amsterdam. Het bos van iepen en essen is uniek 



in West-Europa. Van daar steken we door naar de Nieuwendammerdijk en slaan we rechtsaf 
langs de zeer gewilde dijkhuizen. De drukte op de dijk bewijst dat alleen kijken ook een 
geliefd uitje is. Café ’t Sluisje, anno 1565, werd in 2017 ‘gered’ door buurtbewoners. 
Zodoende kunnen we op het terras terecht voor een verkoelend glas limonade. Bij ’t Sluisje 
vind je ook de Kapiteinshemel: een rijtje huizen dat in de 17de eeuw werd gebouwd door de 
kapiteins, met in hout gekopieerde gevels uit de grachtengordel.  

C. We lopen tot de Schellingwouderdijk en slaan rechtsaf bij het hek naar het 
Schellingwouderpark. Via dit pad langs de zij-oevers van het IJ wandelen we door natuur die 
is aangelegd op het grachtenslib dat hier vroeger werd gedumpt. Hier wonen de noordse 
woelrat, de ringslang en de ijsvogel, en mogen wij ons vermaken met de voetveren voor de 
oversteek.  

 

 

 

D. Het voetpad brengt ons bij de Oranjesluizen, waar je overheen kunt wandelen als ze niet 
openstaan. Wij besluiten de dijk van Schellingwoude op te lopen vanwege het dorpje en de 
pittoreske kerk, die zeer geliefd is als trouw- en als filmlocatie. Beneden aan de dijk stuiten 
we op onze favoriete Landmarkt.  

E.  We steken hier de Schellingwouderbrug over en kijken links uit op de Sluisbuurt en het 
Zeeburgereiland. Hier is aan het water een duurzame, groene wijk ontwikkeld met het 
grootste skatepark van Nederland. Kunstenaars Iris Roskam en Arno Coenen tekenden voor 
de kunst met tegels in Delfts blauw.  

F. Van de skatebaan naar de Zuiderzeeweg lopend halen we patat bij de beste frietbakker van 
Amsterdam (Eiburgh Snacks) en bekijken daartegenover lampen en andere vintage bij 



Brilman Design. Een stukje verderop slaan we bij de splitsing Zuider IJdijk rechtsaf en volgen 
de dijk.  

 

 

Hier staan de beelden Leeuwen van Zeeburg (2015) van Marieke van Diemen, die uitkijken 
op het Merwedekanaal. De leeuwen zijn een afgietsel van de oorspronkelijke beelden van 
Bart van Hove uit 1891, die een nieuwe plek vonden in Emmeloord. Van Diemen plaatste ze 
weer terug om de rijnaken en schippers welkom te heten. In Amsterdam lijkt het inmiddels 
een traditie te zijn om oude leeuwenbeelden terug te halen. Voor de 21 exemplaren die ooit 
bij het Centraal Station stonden, is bijvoorbeeld het ‘Genootschap Leeuwen van het Centraal 
Station’ opgericht, met als doel die verdwenen leeuwen te lokaliseren en terug te plaatsen.  

H.  We verlaten de Zuider IJdijk via de trap naar de brug, en na de oversteek nemen we de 
eerste trap naar beneden en lopen we de Zeeburgerdijk op. Ooit kwamen hier de reizigers in 
Amsterdam aan en werden zeezieke koeien uitgeladen. Op de dijk konden ze bijkomen; door 
hun springen en zwalken werden ze ook wel dronken koeien genoemd. Sowieso is dit een 
mooi punt, met de halfpipe met indrukwekkende graffiti en de voormalige oude herberg op de 
kop van de dijk.  



  

I. Van de dijk kijken we – waar het wandelpad overgaat in autoweg – bij de brug even om het 
hoekje, want daar ligt een beeldhouwwerk van Merijn Bolink heerlijk in het water te 
dobberen.  

J. We lopen verder de Zeeburgerdijk af tot de eerste brug aan de rechterhand, met de afslag 
naar de Th. K. van Lohuizenlaan. We volgen deze straat tot de bocht met de Cruquiusweg en 
nemen meteen rechts de afslag Zeeburgerkade, waar we naar links afslaan. We lopen langs de 
zeven voormalige pakhuizen Zondag tot en met Zaterdag langs de Entrepothaven. Een aantal 
van de weinig bewaard gebleven sporen van de overslaghaven die hier in de 19de eeuw werd 
aangelegd voor handelswaar uit voormalig Nederlands-Indië.  

K. Aan het einde van de kade nemen we rechts de C. van Eesterenlaan en slaan we rechtsaf 
bij de Borneokade. Hier bevindt zich het grootste buitenzwembad van Amsterdam – eilanden 
en kades ogen in de zomer als één groot terras. Favoriet bij de locals zijn buurtkroeg de 
Oceaan, waar je ook kunt tafeltennissen, en de zwemsteiger op het Borneo-eiland. Via de rode 
Pythonbrug van architectenbureau West 8 komen we bij het KNSM-eiland.  

L. Voor verkoeling en uitzicht op de boten stoppen we bij Kanis & Meiland aan de 
Levantkade, hét café van KNSM-eiland. Hier stonden vroeger de loodsen van de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. Na het terrasbezoek lopen we naar de kop van de 
KNSM-laan, naar de fontein Amphitrite, godin van de zee. Het beeld is van Albert Termote, 
met een gedicht van Adriaan Roland Holst. De fontein is bij het honderdjarig bestaan 
geschonken door het personeel van de KNSM en verwijst naar de KNSM-traditie om schepen 
een Griekse godennaam te geven. Na dertig jaar zwerven is het in 2009 op de KNSM-laan 
geplaatst. 

M. Om de hoek nemen we de pont bij het Azartplein. Deze plek wordt gezien als dé locatie 
voor een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het IJ naar Noord. Of het ooit zover zal 
komen?  



  

N. Aan de overzijde heeft zich een zomers uitgaansgebied ontwikkeld met terrassen van de 
VerbroederIJ, de Goudfazant en Hangar en de bioscoop FC Hyena met concepten als ‘Hyena 
Scream!’, waar je met baby’s tot één jaar oud naar de film kan gaan, en de ‘Dine-in-Cinema’, 
waar diner en film worden gecombineerd.  

O. Vanuit de ‘entertainmentstrip’ lopen we langs 2CV-garage Ruimzicht, waar we heel graag 
de ‘stretched eend’ zouden willen meenemen.  

P. Maar te voet lopen we de Zamenhofstraat uit langs Buitenzorg, waar ook schrijver Simon 
Vinkenoog ooit zomers doorbracht en waar de volkstuinbewoners met hun eigenzinnige 
tuinhuisjes tot op de dag van vandaag een hechte gemeenschap vormen. Aan het einde van de 
straat zijn we terug bij het beginpunt.  

 


