
"Top Things To Do in Amsterdam"

From its scenic canals to its vibrant nightlife, Amsterdam offers visitors endless avenues for exploration. Often known as the 'Venice of the North',

this lovely 17th-century European gem is the home of exquisite art, culture and architecture. Explore its world-class museums, soak in its storied

heritage, or wander its bike-friendly streets for an experience that will stay with you.
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10 Locaties in uw favorieten 
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Van Gogh Museum 

"Grootste collectie van Van Gogh"

Dit museum huisvest sinds 1973 de grootste collectie werken van Vincent

van Gogh ter wereld. U kunt hier honderden schilderijen, tekeningen en

brieven van de kunstenaar bewonderen, ingedeeld in de fases die Van

Gogh tijdens zijn leven doorstond. Ook bevat de collectie werk van

tijdgenoten van Van Gogh zoals Paul Gauguin en Henri de Toulouse-

Lautrec, maar ook oudere meesters die Van Gogh bewonderde, zoals

Léon L'hermitte en Jean-François Millet. Regelmatig worden

tentoonstellingen georganiseerd die diverse aspecten van de kunst aan

het einde van de 19de eeuw belichten.

 +31 20 570 5200  www.vangoghmuseum.nl/  info@vangoghmuseum.nl  Museumplein 6, Amsterdam
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Anne Frank Huis 

"Het Wegsteken van Anne Frank"

Dit is de plaats waar op 6 juli 1942 Anne Frank samen met haar familie

onderdook geïsoleerd voor twee jaren. Hoewel in 1944 bij de arrestatie

van de bewoners van het Achterhuis alle meubelen werden weggehaald

op bevel van de Duitse bezetters, krijgt u door de aanwezige filmopnamen

en andere zaken, zoals natuurlijk het beroemde dagboek van Anne, toch

een indringend beeld van hoe het leven er voor de onderduikers aan toe

ging. Het huis werd ingericht als museum op 3 mei 1960. Naast het

Achterhuis is eind jaren tachtig een enorm bezoekerscentrum gebouwd.

 +31 20 556 7105  www.annefrank.org  Westermarkt 20, Amsterdam
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Rijksmuseum 

"Herdefinieert Kunst"

Dit internationaal vermaarde museum wordt ook wel de nationale

schatkamer van Nederland genoemd en bezit dan ook een veelzijdige en

bijzondere collectie. Het belangrijkste onderdeel hiervan is de

schilderkunst uit de Nederlandse Gouden Eeuw (17de eeuw) met werken

van Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en Jan Steen. Het stralende

middelpunt is uiteraard Rembrandts Nachtwacht, waar men van heide en

ver voor komt. Verder zijn er schilderijen uit de Middeleeuwen en de 18de

en 19de eeuw, prachtige verzamelingen zilver, Delfts Blauw, oude

poppenhuizen en mystieke aziatische kunst.

 +31 20 674 7000  www.rijksmuseum.nl/  info@rijksmuseum.nl  Museumstraat 1, Amsterdam
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Stedelijk Museum Amsterdam 

"Museum voor Hedendaagse Kunst"

Aan het Museumplein vindt u een van de bekendste musea van

Nederland. Het Stedelijk Museum heeft een grote collectie moderne kunst

zoals beeldhouwwerken, schilderijen, toegepaste kunst, afbeeldingen en

tekeningen, industriële ontwerpen, posters en nieuwe media. Het grootste

deel van de collectie bestaat uit werken van na 1945. U kunt werken

bewonderen van beroemde artiesten uit heel de wereld, zoals Mondriaan,

Malevich, Picasso, De Kooning en Rietveld. Naast grote terugblikken van

bekende namen krijgt ook jong talent de kans om zich te profileren. Op

verzoek worden rondleidingen in verschillende talen verzorgd.

 +31 20 573 2911  www.stedelijk.nl  info@stedelijk.nl  Museumplein 10, Amsterdam
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Amsterdams Historisch Museum 

"Geschiedenis van Amsterdam"

In dit museum zijn zeven eeuwen Amsterdamse geschiedenis te

bewonderen in verschillende vormen: plattegronden, schilderijen en

archeologische vondsten. De groei van middeleeuwse stad naar moderne

metropolis wordt uitgebreid in kaart gebracht. De Burgerwachtgallerij is

de enige openbare museumstraat in de wereld en toont een groot aantal

groepsportretten uit de 16de en 17de eeuw. Het museum is gevestigd in

het voormalige Burgerweeshuis. De kadowinkel biedt allerlei souvenirs. Er

is een bibliotheek en in het restaurant kunt u terecht voor een hapje en

een drankje.

 +31 20 523 1822  www.amsterdammuseum.

nl/

 info@amsterdammuseum.n

l

 Kalverstraat 92, Amsterdam
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Heineken Experience 

"Bekend Bier wordt Hier Gebrouwd"

In 1868 begon het bedrijf met het bouwen van de Heineken Brouwerij,

gelegen aan de Stadhouderskade. Het is niet meer in gebruik sinds 1988.

Nu de dag is het een museum van het bedrijf en een ontmoeting- en

informatiecentrum. Het geeft de geschiedenis van de Heineken

brouwerijen weer, de stallen van de paarden, een paard, de oude koper

brouwerij huis, een filmtheater en tentoonstellingen.

 +31 20 523 9222  www.heinekenexperience.

com/

 info.experience@heineken.

com

 Stadhouderskade 78,

Amsterdam
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Vondelpark 

"Groen Centre in het hart van de stad"

Deze enorme groene oase werd in de tweede helft van de 19de eeuw

aangelegd en is vernoemd naar de dichter Joost van den Vondel

(1587-1679), van wie sinds 1867 een standbeeld in het park staat. In de

hippietijd sliepen er veel jonge toeristen, net als op de Dam. Nog steeds is

het één van de drukst bezochte plekken van de hoofdstad. Zowel

toeristen als de Amsterdammers zelf komen hier om te ontspannen en bij

te komen van de stadse chaos. Ga een rondje skaten, laat uw kinderen

spelen in de grote speeltuin of drink een kopje koffie op een van de vier

terrassen.

 +31 20 702 6000 (Tourist Information)  www.iamsterdam.com/en/see-and-d

o/things-to-

do/nature/overview/vondelpark

 Vondelparkbrug, Amsterdam
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De Jordaan 

"Iconic, Historic District"

One of the city's oldest neighborhoods, the Jordaan traces its roots to the

17th Century as an area built for the working class. The neighborhood has

since transformed into an upscale quarter. Today, the Jordaan is a

harmonious blend of the old and new, with charming historical courtyards,

stellar art galleries, and great dining options. Of particular interest are the

markets regularly held at Noordermarkt, Lindengracht and Westerstraat,

the Jordaan Museum, and the Westerkerk with its lofty bell tower. Over

the years, the neighborhood's diverse makeup has also given rise to a

distinctive musical style that is still celebrated through performances at

Jordaan's many bars and cafes. Down the streets and along the canals of

Jordaan, quaint historic homes and contemporary attractions vie for the

attention of passer-byes.

 +31 20 770 8953 (Tourist Information)  www.iamsterdam.com/en/about-am

sterdam/amsterdam-

neighbourhoods/centre/jordaan

 The Jordaan, Amsterdam
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De Wallen 

"Amsterdams meest beruchte district"

De Red-Light district, of De Wallen zoals dat heet in het Nederlands, is een

van Amsterdams oudste buurten (en zich gespecialiseerd in 's werelds

oudste beroep). Hoewel rondlopen over de wallen voyeuristisch kan aan

voelen is het bewijs van de Amsterdamse liberale en sociale tolerantie en

verdiend het een korte rondleiding. Het gebied, dat actief is op alle uren,

is de meest levendige 's nachts, wanneer zowel de klanten als toeristen

uit de straten komen lopen. Rode lichten verlichten de ramen voor de

gracht, waar vrouwen staan te adverteren voor hun cliënteel. (Opmerking:

het is illegaal om foto's of video van de vensters te maken.) De straten

rond de Wallen bieden ook winkels en theaters, evenals een museum

gewijd aan erotica.

 De Wallen, Amsterdam
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Grachtengordel 

"World Famous Picturesque Waterways"

Grachtengordel, also known as the Amsterdam Canal District, is the

cultural hub of Amsterdam. Declared a World Heritage Site by UNESCO,

the network of canals dates back to the 17th Century. This neighborhood

is also noted for its impeccable urban planning which is impeccable even

after four centuries. A major landmark situated in this area is the Anne

Frank House, which is a museum dedicated to the Jewish writer Anne

Frank.

 +31 20 702 6000 (Tourist Information)  www.amsterdam.nl/kunst-cultuur-

sport/grachtengordel/

 Grachtengordel, Amsterdam
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