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HET MUSEUMPLEIN

Voor je ligt het sfeervolle museumplein. Oorspronkelijk zouden 
hier villa’s verrijzen, maar door een pleidooi van Cuypers (de 
architect van Het Rijksmuseum) tijdens de raadsvergadering 
van 2 december 1891, besloot de gemeente uiteindelijk in 
1902 het plein voor een groot deel open te laten. In de winter 
werd hier volop geschaatst, in de zomer was het een plek van 
festiviteiten, protesten en demonstraties. En nog steeds heeft 
het plein deze functies. Wist je trouwens dat dit plein pas in 
1903 zijn officiële naam kreeg?

HET VAN GOGH MUSEUM
Het Van Gogh Museum bestaat uit twee gebouwen: het 
hoofdgebouw, en de nieuwe vleugel die in 1999 werd geopend.
Het hoofdgebouw werd in 1963-1964 in opdracht van de Staat 
der Nederlanden (Rijksgebouwendienst) ontworpen door de 
Nederlandse architect Gerrit Rietveld. De nieuwe vleugel is 
ontworpen door de Japanse architect Kisho Kurokawa. Wist 
je trouwens dat Vincent Van Gogh niet alleen een kunstenaar, 
maar ook een gepassioneerd brievenschrijver was? 

HET CONCERTGEBOUW
Het Concertgebouw heeft de beste akoestiek ter wereld. Maar 
wat niet veel mensen weten is dat de tuin van dit gebouw 
een eigen geschiedenis heeft. In 1888, een half jaar na de 
feestelijke opening van Het Concertgebouw, werd de tuin 
ingericht. Een muziektempel, deels overdekte tribunes, een 
buitenbuffet, ‘retirades’ en twee portiers huisjes waren destijds 
de ideale plek voor tuinconcerten. Tegenwoordig wordt een 
deel van de tuin gebruikt als moestuin. De zelfgekweekte 
kruiden en groenten worden door de koks van het café 
gebruikt. Klinkt heerlijk, toch?

HET STEDELIJK MUSEUM
De oorspronkelijke ingang van Het Stedelijk Museum is het 
historische hoofdgebouw aan de Paulus Potterstraat. In 2012 
is deze ingang verplaatst naar het nieuwe gebouw aan het 
Museumplein. De architect van dit nieuwe gebouw, Mels 
Crouwel, heeft de panden van binnen helemaal naar elkaar 
toe getrokken en in elkaar laten overlopen. Toch zien we vanaf 
deze plek nog steeds heel mooi het verschil tussen oud en 
nieuw. De bijnaam van het nieuwe gebouw is De Badkuip. Kun 
je zien waarom?

HET CONSERVATORIUM HOTEL
Dit architectonische stadsicoon werd eind negentiende eeuw 
ontworpen door de Nederlandse architect Daniel Knuttel als de 
Rijkspostspaarbank. In 1978 kwam het gebouw leeg te staan. 

En na vijf jaar leegstand vestigde het Sweelinck Conservatorium 
zich er, en werd het gebouw voorzien van akoestische 
klaslokalen. In 2008 kocht The Set Hotels dit geweldige 
bouwwerk en herstelde het in zijn vroegere glorie, onder leiding 
van de bekroonde Milanese designer Piero Lissoni. Psst… Wist 
je dat Madonna en Justin Bieber hier logeerden?

DE VONDELBRUG
Niet veel mensen weten dat je nu op een oude schuilkelder 
staat, die in 1968 werd ingericht als kleine club en concertzaal. 
De plek werd vernoemd naar de tramlijn die over de brug 
ging; ‘Beatkelder Lijn 3’. Niemand minder dan Pink Floyd 
stond hier on stage. Na amper een jaar werd de ruimte weer 
gesloten. Sindsdien is de kelder voor verschillende doeleinden 
gebruikt, onder meer als repetitieruimte voor popbands. Sinds 
2011 is het onder de naam Vondelbunker een vrijplaats voor 
exposities, film- en discussieavonden en andere creatieve en 
activistische projecten. 

DE PC HOOFTSTRAAT
De PC Hooftstraat staat in de top 10 van meest chique 
winkelstraten ter wereld. Aanvankelijk was het een hele normale 
woonstraat, met slechts wat buurtwinkels. In de jaren 70 trokken 
veel luxe winkels door verpaupering van de Kalverstraat naar 
de PC Hooftstraat. Langzaam maar zeker transformeerde 
de gewone buurtstraat naar een straat voor prestigieuze, 
internationale, modemerken. De straat is vernoemd naar de 
historicus, dichter en toneelschrijver Pieter Corneliszoon Hooft. 
Alleen al de bijzondere gevels zijn het bekijken waard. 

DIAMANTMUSEUM
Dit -letterlijk- schitterende museum is in 2007 opgericht door 
Mr. Ben Meier, ooit zelf een bekend diamantslijper. Zo polijstte 
hij de diamanten voor het horloge van Hare Majesteit Koningin 
Juliana. Hij had een diepgaande passie voor zijn vak en en 
geloofde dat educatie de beste manier was om dit ambacht 
levend te houden. En dát geloof is de basis voor dit museum, 
waar je onder andere ontdekt hoe het is om ‘in’ een diamant te 
zitten. Redelijk briljant, toch?

DE IJSBAAN
Wist je dat er in 1891 ook al werd geschaatst op het 
Museumplein? En dat er zelfs een echte ijsclub zat? Het 
hele plein werd in de winter omgetoverd tot een gigantische 
ijsbaan, waarop Jaap Eden, in 1893 de eerste officiële 
wereldkampioenschappen won. Niet zo gek dus dat we deze 
traditie graag in ere houden. Durf jij het ijs op, of neem je liever 
een warme chocomel? 

www.museumquarter.com/winter-wonder-walk

TIP! Scan deze QR code voor de gratis audiotour 
van Meesterverteller Willem de Ridder!
Vol verborgen verhalen en wonderlijke weetjes over 
het gebied. (Ook leuk voor grote mensen.)
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Winter Wonder Walk

Welkom in Museum Quarter. 
Deze Winter Wonder Walk neemt je mee langs al het 

moois dat dit gebied rijk is. De wandeling is leuk voor 
het hele gezin. Hij duurt ongeveer 45 minuten, maar 

neem vooral je tijd. Verwonder je over winkels en horeca, 
ontdek verborgen verhalen en weetjes en geniet van alles 
wat je tegenkomt. En met de audiotour komt het gebied 
écht tot leven. Scan de QR code voor de audiotour van 

Willem de Ridder. Heel veel winter wandelplezier!
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HOPE
Dit optimistische kunstwerk is gemaakt door Pieter Ceizer. Een 
beroemde Nederlandse kunstenaar, die al sinds zijn vroege 
jeugd een bijzondere band heeft met Het Museumplein. Zijn 
liefde voor graffiti en skateboarden zijn hier ontstaan. Want wist 
je dat hier vroeger een half-pipe stond, waar skate legendes 
als Clyde Semmoh elke dag hun skills oefenden? HOPE staat 
voor een nieuw begin voor hoop in donkere dagen. Misschien 
mooi om daar even bij stil te staan. Waar hoop jij op? Leuk als 
je dit moment met ons deelt via @museumquarteramsterdam  
#winterwonderwalk.

HET RIJKSMUSEUM
Niet voor niets wordt dit imposante gebouw de Kathedraal 
van Cuypers genoemd. De beroemde Nederlandse architect 
Pierre Cuypers ontwierp in zijn leven namelijk vooral kerken, 
kapellen en kloosters. In navolging van de bouwmeesters van 
middeleeuwse kathedralen, nam Cuypers zichzelf op in de 
versieringen aan de buitenkant van het gebouw. En een beeld 
van Cuypers hangt hier heel dichtbij. Kun je het vinden?
Tip: Kijk vanaf deze plek rechts van de fietstunnel omhoog.  

DE PASSAGE
Deze bijzondere fietstunnel onder het Rijksmuseum is gebouwd 
als toegangspoort tussen ‘de oude stad’ en het nieuwe gebied. 
Wat niet veel mensen weten, is dat er aan de zuidkant van 
de tunnel, in het plafond boven de ingang, een mysterieuze 
‘sleuf’ zit. Dit is de geheime uitgang van De Nachtwacht. In 
1939 werd dit wereldberoemde schilderij van Rembrandt 
wegens oorlogsdreiging via deze nooduitgang in veiligheid 
gebracht. De sleuf is voor het laatst gebruikt in 2013, toen De 
Nachtwacht weer naar zijn vaste plek werd gehesen. Kijk eens 
naar boven. Kun je hem zien? 
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