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Amsterdam
in 48 uur met een peuter

door Femke Dam 3 minuten lezen

  –Citytrip–  
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Als je aan Amsterdam denkt, komt het misschien niet direct in je op om 

daar met je peuter op citytrip te gaan. Maar waarom eigenlijk niet? 

Er is genoeg te doen! 

 – Citytrip Amsterdam– 

 Artis 

 Nemo 

 Tropenmuseum 

 de Jordaan 

 NDSM-werf 

 Centraal Station 
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OCHTEND

Als het weer meezit en je 
hotel centraal ligt (dat ge-
zegd, in Amsterdam is alles 
wel redelijk centraal), loop 
je naar Nemo. Daar kun je 
het dak op (gratis!) en ter-
wijl jij geniet van het uit-
zicht en je cappuccino kan 
je peuter lekker los met de 
leuke speelmogelijkheden 
met water.
Oosterdok 2

Loop door naar de Centrale 
Bibliotheek en neem de trap 
naar de kelder. Hier staat 
het Muizenhuis. Een niet 
te missen bouwwerk met 
honderden kamertjes waar 
onder andere de muisjes 
Sam en Julia wonen. Mocht 
je het uitzicht bij Nemo 
hebben overgeslagen: op 
de zevende verdieping van 
de bieb is het uitzicht over 
Amsterdam net zo mooi. 
Oosterdokskade 143

MIDDAG

Artis is natuurlijk niet te 
missen als je met kinderen 
in Amsterdam bent. De 
stadsdierentuin heeft 
hard gewerkt aan het 
nieuwe olifantenverblijf. 
En dat is te zien! Liever 
naar binnen? Verderop 
zit het Tropenmuseum. 
De tentoonstelling Ziezo 
Marokko is eigenlijk pas 
voor kinderen vanaf 6 jaar 
maar ook peuters vermaken 
zich hier prima! Met deze 
interactieve tentoonstelling 
maak je een busreis door 
Marokko en ga je dwars 
door de medina, een 
doolhof aan straatjes.
Plantage Kerklaan 38-40 
(Artis), Linnaeusstraat 2 
(Tropenmuseum)

AVOND

Niet ver hiervandaan ligt 
Melksnor. Bij dit toffe 
familiecafé kun je van 
woensdag t/m zondag 
terecht voor een early 
dinner.
Wibautstraat 105

Dag 1: Spelen bij Nemo, het Muizenhuis en Artis

 – Citytrip Amsterdam– 

MUST DO

Roeien over de 
gracht bij Plaza 

de Espana
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AANRADER

Toffe buurt-

speeltuin bij de 

Herenmarkt
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OCHTEND

Start de dag met een wan-
deling in de Jordaan. Voor-
al op zondag lijkt het hier 
net een dorp. Het is er stil 
en dat is zeldzaam in Am-
sterdam. Onderweg pauzeer 
je bij de Herenmarkt. Hier 
vind je een echte unieke 
buurtspeeltuin tussen de 
grachtenpanden. Fijne plek 
om even te ravotten. Loop 
door naar Noordermarkt 
voor koffie met de beste 
appeltaart van Amsterdam 
bij Café Winkel.
Noordermarkt 43 

MIDDAG

Als je peuter weer 
is uitgerust na een 
middagdutje neem je vanaf 
de achterkant van Centraal 
Station de pont over het 
IJ naar de NDSM-werf. 
Wandel een stuk over het 
industriële terrein met 
streetart. En vergeet de 
leuke oude trams niet. 
Daarna kun je borrelen 
bij Pllek of Noorderlicht 
(beiden even leuk) terwijl 
er genoeg ruimte is voor je 
mini. Vooral buiten in het 
zand kun je heerlijk spelen 
met uitzicht over het water! 
TT Neveritaweg 59

Femke Dam woont 

met vriend en twee 

zoontjes vlakbij Am-

sterdam. Ze is auteur 

van de reisgids time to 

momo Amsterdam en selecteerde 

hiervoor de leukste adresjes. Op 

haar blog www.thethingswelike.

nl schrijft ze over reizen, moeder-

schap en mooie spullen. 

TIP: Op zondag in 
Amsterdam? Ga naar 
Cinemimi in het EYE, een 
speciale filmvoorstelling 
voor peuters. Of pak een 
theatervoorstelling mee bij 
de Toverknol. Beiden om 
10.30 ’s ochtends.

Dag 2: Buurtspeeltuin in de Jordaan en hip borrelen in Noord

 – Citytrip Amsterdam– 
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 –Favorieten voor de herfst– 

Winnen! Houd onze Facebookpagina in de gaten om 1 van de bovenstaande producten te winnen.

Toffe muts 
van H&M, 

€6,99

Lekker wollen trui 
van Sproet & Sprout, 

€64,95

Time to momo 
Amsterdam, 
€16,99

Groene sweaterdress, 
van Sproet & Sprout, 
€54,95

Tula toddler 
draagzak, 
€149,90

Stijlvol de stad in

WIN
ACTIE

WIN
ACTIE

Fjållraven 
Kanken mini, 

€79,99

https://www.facebook.com/kleineglobetrotter/
https://www2.hm.com/nl_nl/productpage.0647082004.htmlhttp://
https://www.draagzak.nl/tula-toddler/907-tula-toddler-draagzak-muse.html
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=48308&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ftime-to-momo-amsterdam%2F9200000098476077%2F%3FsuggestionType%3Dtypedsearch%26bltgh%3DovLXNd2Zb-olKlyNJX5EKw.1.3.ProductTitle&name=time%20to%20momo%20amsterdam
https://sproet-sprout.nl/product/sweat-dress-catch-me/
https://sproet-sprout.nl/product/pullover-colour-block/
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=48308&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Ffjallraven-kanken-mini-rugzak-kinderrugzak-7-l-unisex-ochre%2F9200000035823539%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch%26bltgh%3DhTh-6CGNheR-x-4vtp9EDQ.1.9.ProductImage&name=kanken%20mini%20magazine%202

