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Sloterdijk komt steeds meer tot leven. Er wordt 
volop gebouwd en de café’s zijn weer open. Een 
mooi moment om eens op pad te gaan om zelf te 
zien wat er gaat gebeuren en wat er te beleven 
is. De stadswandeling door Sloterdijk neemt je 
mee langs cafés en eettentjes, dwars door een 
natuurgebied, over een creatieve broedplaats, en 
tussen gebouwen door die in de komende jaren 
plaats maken voor een nieuwe stadswijk met 
woningen, horeca, creatieven en kantoren.

Bij de horeca die meedoet haal je een lekkere 
versnapering. Zij hebben namelijk een speciale 
deal voor je als je deze wandeling doet, én ze 



weten het antwoord op de quizvraag die bij die 
plek hoort. Zorg ervoor dat je met wat trek en 
dorst op pad gaat: want er staat je een hoop 
lekkers te wachten.

Loop je de hele wandeling in een rustig tempo, 
dan ben je ongeveer 2 uur op pad, dus start 
op tijd als je alle horecaondernemingen langs 
wilt gaan. Je kunt natuurlijk op elk punt van de 
wandeling starten of stoppen, een blokje omlopen 
of een stuk afsnijden.

Bij de wandeling zit een quiz die je onderweg kunt 
maken. En geniet van al het lekkers dat de horeca 
je serveert.

STADSWANDELING
SLOTERDIJK

SUPPORT YOUR LOCALS  
EN ONTDEK DE TOEKOMST  
VAN SLOTERDIJK! 
Zaterdag + zondag in juni, juli en augustus 
speciale horeca deals van 12.00-18.00
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        STARTPUNT AMSTERDAM SLOTERIJK (S) 

  NAAR GRAND CAFÉ HERMES (1)

  VAN GRAND CAFÉ HERMES NAAR PADEL (2)

  VAN PADEL NAAR WISSENKERKE (3)

    VAN WISSENKERKE TERUG NAAR BARAJASWEG

    LANGS VERTICAL (V) NAAR FOOTY (4)

  VAN FOOTY NAAR DE BRETTEN 

  DE BRETTENBURG (B)

  TERUG OVER BRETTENPAD NAAR SEINEWEG

  VIA NARITAWEG NAAR KLIMHAL AMSTERDAM (5)

  VAN KLIMHAL NAAR ADAM’S ID (6)

  VAN ADAM’S ID NAAR BRET (7)

  VAN BRET NAAR BEYKOZ (8)

WANDELROUTE
STAPPEN



GRAND CAFE HERMES 
(OPEN VANAF 13:30. ZATERDAG EN ZONDAG DICHT) 
Kip Yakitori spiesje,  
met (non-alcoholisch) drankje  
€4

PADEL CLUB 
Fris €1 
Estrella bier €1,50 
Corona bier €2

WISSENKERKE 
Gegrilde groenten met Labneh, olijven  
en chips van Cecina de Leon met kruidig 
Turks brood  
€4,50

1

2

3

HORECA
DEALS

Geldig op zaterdag en 
zondag* in de maanden 

juni, juli en augustus 
van 12.00-18.00

*DEAL GRAND CAFE HERMES GELDT OP 

MAANDAG EN DINSDAG.



FOOTY 
Fris €1 
Bier (Heineken vaasje) €1

KLIMHAL 
Koek met koffie of thee Van Dairy Muffins, 
keuze uit: 
Chocolate Chip koek 
Brownie 
Cranberry spelt koek 
Muesli koek 
€2,50

ADAM’S ID 
Puntzakje zoete aardappelfrietjes met  
ketchup of mayonaise, met huisgemaakte  
ice tea  
€4,50

HORECA 
DEALS
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BRET 
(ZONDAGS ALLEEN BIJ MOOI WEER OPEN, IN AUGUSTUS GESLOTEN) 
Kaasstengels met sweet chili saus (4 stuks), 
met Saru Soda limonde, plat of bruisend, in 
diverse smaken €4

BEYKOZ 
Verse, huisgemaakte Smoothie  
Red smoothie (aardbeien, bosbes en banaan)  
of Yellow smoothie (mango, ananas en  
papaya) 
€3

HORECA 
DEALS
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AMSTERDAM VERTICAL 
Vertical bestaat uit 2 woontorens, waarvan 
de hoogste toren 70 meter is. De gebouwen 
bieden samen ruimte aan 168 woningen; een 
mix van appartementen & maisonnettes. De 
gebouwen zijn duurzaam ingericht en omringd 
door groen. De verticale tuinen stimuleren 
de flora en fauna van het gebied. Naar 
verwachting worden de eerste woningen in 
2022 opgeleverd.

A

NIEUWE
WOONPROJECTEN



LAB4YOU 
Lab4you bestaat uit 27 koopwoningen, 
2 woon- en werkappartementen en 3 
bedrijfsruimten (waarvan één fietscafé en een 
restaurant). Lab4You is het eerste collectieve 
zelfbouwproject (CPO) in Sloterdijk-Centrum. 
Naar verwachting wordt dit project midden 
2021 afgerond.

MO*TOWN 
Een van de eerste pionier-projecten van 
Uptown Sloterdijk is MO*town. Een groen 
en duurzaam project, met veel ruimte voor 
nieuwe concepten en eigen initiatief. En waar 
je als bewoner deels je eigen stempel op kan 
drukken. Naar verwachting wordt dit project 
in 2023 afgerond.
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FLOATING GARDENS 
Floating Gardens is het eerste 
transformatieproject in Sloterdijk-centrum 
waarbij een kantoorpand plaats maakt 
voor een groene én energieopwekkende 
woontoren. Een gezonde leefomgeving met 
tuinen op verschillende niveau’s. In Floating 
Gardens vind je ook een basisschool met 
kinderdagopvang. De 190 appartementen 
worden in 2024 opgeleverd.

Meer informatie over deze en andere 
toekomstige woonprojecten vind je op 
uptownsloterdijk.nl
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1.   Voor Station Sloterdijk ligt het groene Orlypein.
Een van de eerste zichtbare veranderingen in 
het gebied. Wat stond hiervoor op deze plek?

 a.  Het busstation
 b.  Taxi standplaats
 c.  Niks, er liep een weg

2.   De eerste Amsterdamse stadswijngaard staat 
in Sloterdijk, bij de Tuin van Bret. Hoeveel 
druiven zijn er nodig voor 1 fles wijn (75cl)?

 a.  2 kilo
 b.  0,8 kilo
 c.  1,2 kilo

3.   De Petruskerk is een geliefde trouwlocatie in 
het oude dorp Sloterdijk. Uit welk jaar dateert 
de huidige (heropgebouwde) kerk.

 a.  1754
 b.  1664
 c.  1801

4.  Hoeveel bewoners zijn er eind 2024?
 a. 2000
 b. 3000
 c. 4000

AMSTERDAM 
SLOTERDIJK QUIZ



5.   Welke 2 bijzondere dieren leven er in de 
Bretten?

 a.  Bever
 b.  Hermelijn
 c.  Vos

6.    Welke 3 van de onderstaande sporten kun je 
beoefenen in Sloterdijk?

 a. Boulderen
 b. Padel
 c. Schaatsen
 d. Hockey
 
7.    Welk iconisch bedrijf vestigde haar fabriek in 

1930 in Sloterdijk en was lange tijd Europa’s 
belangrijkste leverancier?

 a.  Universal Pictures
 b.  Adidas
 c.  Coca Cola

8.  Wat voor horeca heeft Sloterdijk (nog) niet?
 a.  Surinaams
 b.  Chinees
 c.  Pokébar

9.   In hoeveel minuten fiets je van Sloterdijk naar 
de Jordaan?

 a.  15 minuten
 b.  10 minuten
 c.  20 minuten

10.  Wat heeft Amsterdam Sloterdijk niet?
 a.  Bioscoop
 b.  Wijngaard
 c.  Chocoladefabriek

Antwoorden: 

1A, 2C, 3B, 4B, 5BC, 6ABD, 7C, 8B, 9B, 10A



DE LANGE BRETTEN
De Lange Bretten wordt ook wel de laatste 
stadswildernis van Amsterdam genoemd. 
Oude met riet bedekte veenweidegebieden, 
moerassen, heuvels, sloten en kreken 
herbergen een wildernis vol vogels, planten en 
dieren. Zoals de bunzing en vos. Die leven er 
samen met Schotse hooglanders en Hollandse 
landgeiten. De buizerd, koekoek en bruine 
kiekendief komen er graag. Er groeien wilgen, 
berken en meidoorns, maar ook duindoorn. Een 
onontdekt natuurgebied, vlak naast Sloterdijk.

WEETJES & 
WIST JE DAT?



BRETTENBURG HEUVEL
De Brettenburg heuvel bestaat uit restmaterialen 
afkomstig van gebouwen uit de buurt van het 
Waterlooplein, in verband met de aanleg van de 
eerste metrolijn. Vandaag de dag is de heuvel 
kleurrijk begroeid en de favoriete hangplek van 
egels en konijnen.

DE TUIN VAN BRET
Al van veraf herken je de Tuin van BRET. Het ‘dorp’ 
van rode zeecontainers met glazen kassen op het 
dak is helemaal circulair en ambachtelijk gebouwd. 
De containers komen uit de Amsterdamse haven 
en elk stukje staal of hout is herbruikbaar. Een 
ondernemende groep creatieve ondernemers vindt 
werkruimte in De Tuin van BRET. Het ‘dorpje’ heeft 
zelfs een eigen wijngaard!

BIJZONDERE DIEREN
Het groene Orlyplein (voor het station) trekt  
een variatie aan dieren aan zoals insecten,  
vogels en konijnen. Er zijn zelfs  
vossen gesignaleerd.



BIJZONDER OVERNACHTEN
Wist je dat je in Sloterdijk in een trein kan 
overnachten? In Train Lodge, een hostel 
bestaande uit vier slaapwagons en een 
bistrorijtuig slaap je in rijtuigen met graffiti 
schilderingen van kunstenaar Kenor in 
samenwerking met het Street Art Museum.

AMSTERDOME 
De opvallende koepel werd ontworpen in 1967 en 
was lange tijd de grootste van de wereld. Meer 
dan 30 jaar lang kende iedereen het Amsterdome 
als Aviodome, en stond het bij Schiphol als 
Luchtvaartmuseum.
De onderdelen van de koepel lagen lange tijd 
opgeslagen in 29 zeecontainers, tot ze werd 
herontdekt en opnieuw opgebouwd in Sloterdijk. 
Vandaag de dag is Amsterdome thuis voor grote 
events.



In rap tempo transformeert Sloterdijk van business 
district naar een diverse wijk met woningen, 
innovatieve- en creatieve bedrijven, horeca 
en andere voorzieningen. Kantoorcomplexen 
worden omgetoverd tot woongebouwen, oude 
bedrijfsgebouwen worden broedplaatsen voor de 
nieuwe economie. 

Op braakliggende terreinen verrijst 
vooruitstrevende nieuwbouw die aantrekkelijk is 
voor iedereen die open staat voor nieuwe kansen. 
Dit wordt een diverse, creatieve buurt. Wonen in 
een verticale tuin, of werken in een Makerstoren? 
In Sloterdijk liggen alle mogelijkheden open.

UPtown Sloterdijk is een initiatief van de 
gemeente Amsterdam, vastgoedeigenaren 
en (woon-)ontwikkelaars in Sloterdijk. Zij 
werken in nauwe samenwerking met bewoners 
en ondernemers aan de toekomst van deze 
stadswijk.

OVER UPTOWN
SLOTERDIJK

MEER WETEN?
      UPTOWNSLOTERDIJK.NL


