
 
             huisjes wandelroute door Amsterdam

Uitgebreide routebeschrijving

1. VOORZIJDE AMSTERDAM CENTRAAL -> NIEUWE BRUGSTEEG
Vanuit de voorzijde van Amsterdam Centraal lopen we rechtdoor over de stationsbrug richting zebrapad. Daar steken 
we over om vervolgens links via de Nieuwe Brugsteeg rechtdoor te lopen naar de Sint Olofssteeg. 

2. SINT OLOFSSTEEG -> OUDEZIJDS VOORBURGWAL
Daar vervolgen we de weg naar de Oudezijds Voorburgwal 18 (KLM-huisje 8) en nummer 57 (KLM-huisje 10) aan de 
overkant. 

3. VIA DE WALLEN NAAR DE ZEEDIJK
Vanuit hier lopen we een stukje langs de Wallen (via de Molensteeg naar de Zeedijk). Bij de Zeedijk (Chinatown) 
aangekomen zie je rechts De Waag als hart van de Nieuwmarkt. Deze passeer je het liefst links om zo de Sint Antonie-
breestraat in te lopen. 

4. JODENBREESTRAAT 4 RICHTING WATERLOOPLEIN
Na een kleine 10 minuten lopen komen we uit bij (KLM-huisje 48) Het Rembrandthuis aan de Jodenbreestraat 4. We 
lopen rechtdoor en slaan rechtsaf de Houtkopersdwarsstraat in en komen uit op het Waterlooplein. 

5. OVER DE BRUG VANAF WATERLOOPLEIN RICHTING HERENGRACHT
We lopen de brug over en gaan links de grachten op. Als je de Herengracht even in loopt zie je op nummer 607 
(KLM-huisje 38). We lopen terug en gaan de brug over, links een fantastisch uitzicht over de Amstel en De Hermitage. 

6. SLA RECHTSAF BIJ DE KEIZERSGRACHT RICHTING UTRECHTSESTRAAT
Voordat we de Keizersgracht oplopen zien we in de verte nog de magere brug, theater Carré en het Amstelhotel 
(links). We lopen langs Keizersgracht 755 (KLM-huisje 64) en komen uit op de Utrechtsestraat. 

7. GA VERDER OVER DE HERENGRACHT EN GA LINKS DE REGULIERSGRACHT OP.
Op de hoek bij Restaurant Ali Ocakbasi (Herengracht 558) lopen we links verder over de Herengracht en dan net voor 
het bruggetje weer links langs de Reguliersgracht. Op nummer 7 vinden we KLM-huisje 74.

8. TERUG DE BRUG OVER TOT KRUISING VIJZELSTRAAT RICHTING KEIZERSGRACHT.
We lopen terug en gaan de brug over. Vervolgens lopen we tot kruising Vijzelstraat. Daar gaan we linksaf en dan weer 
linksaf de Keizersgracht in. Hier bevinden zich 3 prachtige musea op één klein grachtenstuk:

- FOAM (fotografie museum) Keizersgracht 609
- Museum van Loon (KLM-huisje 83) Keizersgracht 672
- Geelvinck Hinlopen Huis (Keizersgracht 663)

9. RECHTSAF DE BRUGGEN OVER LANGS DE REGULIERSGRACHT.
We lopen rechtsaf de brug over en lopen nog een keer de brug over aan de andere kant van de gracht. Vervolgens 
gaan we linksaf en lopen verder langs de Reguliersgracht. 

10. OP REGULIERSGRACHT RECHTS RICHTING PRINSENGRACHT
Op de Reguliersgracht gaan we rechts en komen op de Prinsengracht. We treffen op nummer 969 KLM-huisje 68 aan. 
Dit is een B&B dus je kan zelfs overnachten in één van de KLM huisjes! 

11. OP DE VIJZELSTRAAT LINKSAF NAAR DE HEINKEN EXPERIENCE
Wij komen weer bij de Vijzelstraat en slaan linksaf, langs de Weteringschans en cirkelen rond de Weteringcircuit         
rotonde. Van daaruit kunt u de Heineken Experience (de voormalige Heineken Brewery- KLM Huis 95) zien.

12. VAN HEINEKEN BROUWERIJ NAAR RIJKSMUSEUM
Met het gezicht naar de Heineken Brouwerij lopen we naar rechts richting het Rijksmuseum. Hier kun je op het schil-
derij “Het Straatje” van Johannes Vermeer (KLM-huisje 76) vinden. 

13. DE GRACHT OP LANGS DE SPIEGELGRACHT
Als je met je rug naar het Rijksmuseum staat ga je rechtdoor richting de grachten. We lopen langs de Spiegelgracht en 
komen uit op de Prinsengracht.



14. NOORDWESTELIJKE RICHTING OVER DE PRINSENGRACHT
We slaan links af en lopen in noordwestelijke richting naar Prinsengracht 773 Pakhuis Frankfort (KLM-huisje 54). Aan 
de overkant van het Pakhuis Frankfort vind je op Prinsengracht 514 (KLM-huisje 42) en Prinsengracht 516 (KLM-huisje 
43). Hierna gaan we richting Leidsestraat en komen op Prinsengracht 721 KLM-huisje 67 tegen. 

15. TER HOOGTE VAN DE LEIDSEGRACHT RECHTS 
Bij de Leidsegracht gaan we naar rechts waar we op nummer 51 KLM-huisje 78 aantreffen. Bij de Keizersgracht slaan 
we rechtsaf en lopen 150 meter verder, steken het bruggetje over en slaan weer rechtsaf de Keizersgracht op. Hier 
kunnen we Pakhuis Sparrenboom (KLM-huisje 65) op nummer 487 bekijken. 

16. DE KEIZERSGRACHT
Als we dan terug lopen vervolgen we weer onze route. We komen langs Keizersgracht 407 (KLM-huisje 63) en 439 
(KLM-huisje 61) verder. Het laatste Pakhuis van de KLM huisjes vinden we op Keizersgracht 403 Pakhuis Maarseveen 
(KLM-huisje 66). Wanneer we verder de Keizersgracht aflopen passeren we de negen straatjes, absoluut het bezoeken 
waard. Shoppen, lunchen, drinken in de sfeervolle 9 straatjes. 

17. VAN KEIZERSGRACHT NAAR DE PRINSENGRACHT
Na Keizersgracht 319 (KLM-huisje 69) gaan we links de Berenstraat in (één van de 9 straatjes) en lopen daarna rechts 
de Prinsengracht op. Na Prinsengracht 305 (KLM-huisje 62) kun je de route via de Prinsengracht verder volgen. 

Liefhebbers kunnen ook links de Rozengracht nemen en KLM-huisjes 88 (‘t Lootsje, Rozengracht 99-101) en huisje 50 
(Rozengracht106) bekijken. Vervolgens kun je terug naar de Prinsengracht en linksaf slaan.

KLM-huisje 47 is het Anne Frank Huis (het Achterhuis, ligt aan de Prinsengracht 263). Dit is het meest bezochte muse-
um van Nederland.  

18. VIA LELIEGRACHT LINKSAF DE KEIZERSGRACHT OP
We lopen verder en slaan rechtsaf de mooie Leliegracht in. Dan gaan we linksaf de Keizersgracht op en komen we 
langs nummer 140 (KLM-huisje 45) en op nummer 104 (KLM-huisje 40) de Rode Hoed. 

19. VIA DE HERENSTRAAT NAAR DE HERENGRACHT
We vervolgen de route door rechts af te slaan door de Herenstraat en slaan dan linksaf naar de Herengracht. We 
lopen langs Herengracht 101(KLM-huisje 58) en Herengracht 95 (“De Ster” KLM-huisje 57). Aan de overkant op num-
mer 64 zien we (KLM-huisje 56). 

20. VIA DE BLAUWENBURGWAL DE SINGEL OP
We lopen klein stukje terug om links de Blauwburgwal in te slaan. Dan gaan we linksaf de Singel op en komen dan 
langs KLM huisje 72 (Singel 87) en KLM-huisje 71 (Singel 81). 

We lopen via de Blauwburgwal terug naar de Herengracht. Vervolgen gaan we links en komen op deze gracht nog 
twee KLM-huisjes tegen en wel op de nummers 163 (KLM-huisje 59) en 203 (KLM-huisje 53). 

21. RICHTING DE DAM
Als we de zuidelijke richting volgen komen we uit op de Raadhuisstraat en slaan daar linksaf en vervolgen de weg tot 
de Nieuwezijds Voorburgwal. Daar gaan we rechtsaf en ga daarna linksaf de Paleisstraat in. We vervolgen de weg naar 
de Dam. (KLM-huisje special edition). 

We lopen terug naar de Paleisstraat om daar linksaf naar de Spuistraat te lopen. We stoppen bij Restaurant D’Vijff 
Vlieghen (KLM-huisje 2), Spuistraat 294. 

22. HET BEGIJNHOF
Als we de trambaan bij het Spui oversteken naar het winkelgedeelte (richting de Kalverstraat) vinden we aan onze 
linkerhand de ingang naar het prachtige Begijnhof. In deze oase van rust in hartje Amsterdam staan twee KLM-huisjes. 
Huisje 46 (Begijnhof 27) en huisje 6 (“het Houtenhuis”, Begijnhof 34). 

23. VIA ROKIN NAAR OUDEZIJDS VOORBURGWAL
We lopen nu richting Rokin en doorkruisen de Kalverstraat. We steken het Rokin over en lopen verder via de Lange-
brugsteeg. Vervolgens gaan we linksaf naar Oudezijds Voorburgwal waar we op nummer 300 Bank van Lening zien 
(KLM-huisje 37). 

24. AFSLUITEN MET JENEVER
Als afsluiter op weg naar ons laatste huisje in deze route loop je verder langs de Oudezijds Voorburgwal. Na zo’n 200 
meter slaan we links de Pijlsteeg in. Op nummer 31 is proeflokaal Wijnand Fockink (KLM-huisje 11 & 23). Hier kun je 
allerlei soorten jenever proeven. Proost!

Hartelijk dank voor het lopen van deze speciale route. Ik hoop u te zien aan boord van een van onze KLM vluchten!


