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Ok, je kunt je met de metro, bus of tram prima verplaatsen in Amsterdam. Kost een paar centen maar 
daar is overheen te komen, zeker als je een dagkaart neemt of misschien wel een OV jaarkaart hebt. 
Maar als je gaat lopen kom je op plekjes die je anders zult missen. 

 

Het gaat te ver om complete wandeltochten te vermelden maar ik heb wel een hele leuke tip voor je 
waardoor je enorm veel ziet van de stad en toch niet moe wordt. 

 

De tramlijn drie wandeling van Amsterdam 
Klinkt ietwat vreemd, geef ik toe. 'De benenwagen' en 'lijn 2' staan in Amsterdam voor lopen. Maar lijn 
drie is net zo bekend, dat staat voor de Amsterdamse tramlijn 3. 
Deze tram kent een lang traject en draait als het ware om het cenntrum heen. Aan de ene kant ga je 
richting de binnenstad en aan de andere kant passeer je allerlei wijken die je anders niet snel zult 
bezoeken. 

 

Hieronder zie je welke haltes er zijn, rechts staat het kaartje. Deze pagina kun je ook als PDF 
downloaden en printen zodat je hem bij je hebt als je door de stad gaat. Onder de haltes staat 
informatie over plekjes die je langs het traject kunt gaan bekijken. 

 

Zowel deze pagina als het PDF worden regelmatig geupdate. 

 

De haltes van lijn drie zijn: 
01. Zoutkeetsgracht 
02. Haarlemmerplein 
03. Nieuwe Willemsstraat 
04. Marnixplein 
05. Frederik Hendrikplantsoen 
06. Hugo de Grootplein 
07. De Clercqstraat 
08. Kinkerstraat 
09. Overtoom 
10. Van Baerlestraat 
11. Museumplein 
12. Roelof Hartplein 
13. Ruysdaelkade 
14. Ferdinand Bolstraat 
15. 2e van der Helststraat 
16. Van Woustraat 
17. Amsteldijk 
18. Wibautstraat 
19. Camperstraat 
20. Beukenweg 
21. Linnaeusstraat 
22. Dapperstraat 
23. Muiderpoortstation 

      

http://www.mokums.nl


 
Langs het traject van lijn drie 
De eerste halte, het startpunt op de Zoutkeetsgracht kun je rustig overslaan, begin je tocht op het 
Haarlemmerplein door daar vanaf het Centraal Station heen te lopen (kwartier) of neem vanaf het CS 
vier haltes de bus (18, 21, 22), halte Haarlemmerplein. 

 
Tussen de haltes kun je soms beter lopen omdat dat sneller is gezien de wachttijd, lijn 3 komt om de 
tien minuten dus op zich kun je best de tram nemen maar de afstand tussen twee haltes is soms maar 
een minuut lopen. 
Als je alle haltes wilt aandoen ben je de gehele dag bezig, maak je keuzes dan bekort je je tijd 
uiteraard en is het nemen van de tram het beste. Deze route is 'opgehangen' aan lijn drie zodat je 
telkens een referentiepunt hebt om naar toe te gaan. 

 

Langs de route zul je unieke winkeltjes, musea, parken, bioscopen, markten en panoramaplekjes 
tegenkomen. 

 

Halte 02 
Haarlemerpoort, Haarlemmerdijk, geboortehuis Willem Drees, the movies, de Rietvinck, de rode 
bioscoop. 
Deze bijzondere plekjes hebben historie, een heerlijke straat met veel gespecialiseerde kleine 
winkeltjes, de gezelligste bioscoop van Nederland (the Movies), een superklein theater (de rode 
bioscoop) en een tentoonstelling over de Jordaan (verzorgingshuis de Rietvinck.) 

 

Halte 03 
Uniek stukje Amsterdam met de sfeer van de vijftiger jaren. 
De driehoek (link) 

 

Halte 08 
De Ten Catemarkt. 
Als u uitstapt bij de Kinkerstraat en u gaat links de straat in, let op hoe u staat, dan ziet u op de hoek 
de Sleutelkluis, die kant gaat u de Kinkerstraat in als u naar de Ten Cate markt wilt. Dat is 150 meter 
lopen vanaf de hoek. 
Gaat u de andere kant op, de Kinkerstraat in, dan loopt u richting de Elandsgracht waar de Jordaan 
begint. 

 

Halte 09 
Rustigste en drukste punten van Amsterdam: Vondelpark en Leidscheplein. Als u uitstapt en achter de 
tram aan loopt gaat u richting het Vondelpark, na zo'n 100 meter is rechts de ingang van het park. Als 
u vanaf de halte echter rechts de Overtoom op gaat zult u daar veel winkels aantreffen met meubels 
die niet alledaags zijn. Van hout tot design, er zitten tal van winkels. 
Gaat u vanaf de halte links, dus 180 graden de andere kant op, u gaat dan links de Overtoom op, dan 
loopt u richting het Leidscheplein, dat is 200 meter lopen. 

 

Halte 10 
Van Baerlestraat en P.C. Hoofstraat. 
De duurste winkelstraat van Nederland met de hoogste 'bekende Nederlanders' dichtheid. Ook hier 
kunt u rechts naar het Vondelpark. Ook als u naar het Van Goghmuseum wilt stapt u deze halte uit. 

 

Halte 11 
Het Concertgebouw en diverse musea. 
Het Museumplein zelf is vaak 'op de schop' vanwege de vele evenementen die hier worden 
georganiseerd, de grasmat moet regelmatig vervangen worden. 

 

Halte 14 
De 'wereldbekende' Albert Cuypmarkt. 
Deze halte is de beste halte om een tocht door de Pijp te ondernemen, als u rechts gaat loopt u door 
typische straten, gaat u links dan loopt u het beste via de Ferdinand Bolstraat richting het begin van 
de markt, drie minuutjes lopen. 

 

Halte 15 
Even uitblazen in een oase van rust? 
Stap hier uit en loop direct het Sarphatipark in. 



 
Halte 16 
Richting het 'grote geld', de Nederlandse bank. 
Als u uitstapt moet u de Van Woustraat in, richting het centrum want de andere kant op is richting de 
Diamantbuurt, daar heeft u weinig te zoeken want er is weinig te vinden. Als u niet weet welke kant u 
op moet vraagt u 'richting centrum of markt', dan komt het goed. 
U passeert hier na vier minuten het einde van de markt, u kunt dus overwegen hier uw aanvang te 
nemen met de Albert Cuypmarkt en via halte 14 uw weg weer te hervatten. 
Aan het eind van de Van Woustraat ziet u het gebouw van De Nederlandse Bank al staan. 

 

Halte 17 
Amsteldijk, Amstel hotel 
Als u even wilt uitwaaien kunt u dat hier doen. U hebt er zicht op de magere brug en het Amstel hotel. 
In de verte ziet u ook de Stopera (link) met ernaast het Waterlooplein (link.) Als u hier naar toe loopt 
bent u ongeveer twintig minuten onderweg maar u raakt dan ook uit het zicht van tramlijn drie. 

 

Halte 20 
Ziek zwak of misselijk? Of behoefte aan gezonde lucht? 
Op zich niet zo bijzonder, deze halte, er liggen wat van mijn jeugdherinneringen maar waarom veel 
Amsterdammers hier komen is omdat het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) hier staat. Een van 
de beste ziekenhuizen van Nederland. Als u uitstapt en naar rechts gaat ziet u het ziekenhuis, direct 
links een park: het Oosterpark. 

 

Halte 22 
Volgens velen de leukste markt van Nederland. 
Gaan de toeristen vooral naar de Albert Cuyp, Amsterdammers komen vanuit alle stadsdelen naar de 
Dappermarkt. Enige jaren geleden is de Dappermarkt opnieuw gestructureerd waarna de markt zelfs 
werd uitgeroepen tot 'beste markt van Nederland'. 
Er zijn diverse leuke winkelstraten in Amsterdam Oost. U kunt vanaf de kop van de markt een bus 
nemen naar de stad. Als u loopt doet u daar ruim een half uur over maar het is wel een leuke 
wandeling. Een echte Amsterdamse brouwerij (het IJ) en het Tropenmuseum zijn op enkele minuten 
lopen vanaf het eind van de Dappermarkt bereikbaar. 

 

Meer informatie volgt binnenkort, ook het PDF bestand wordt dan regelmatig aangepast.  
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