
Fiets- en skate-route langs 
historische hoogtepunten
in Amsterdam-Noord

Stempel- en routekaart 
De 9 Tuindorpen Tocht is 20 km lang en staat 
garant voor een heerlijk dagje uit langs het mooie 
historische landschap van Oud Noord. 

De feestelijk start is op 18 juli 2019. Op de 100e 
verjaardag van de Van der Pek. Een eeuw lang 
dé verbindingsweg tussen Noord en het centrum 
van Amsterdam. Én de hoofdstraat van de buurt 
met de markt op woensdag, vrijdag en zaterdag, 
gezellige horecapleinen en leuke winkels.

De Van der Pekbuurt is het eerste stenen 
Tuindorp dat begin vorige eeuw werd 
gebouwd met huurwoningen voor arbeiders 
en ambtenaren. De wijk is vernoemd naar de 
architect Ernst Jan van der Pek die in 1919 
tijdens de bouw van zijn "groene parel in de 
Volkshuisvesting" plotseling stierf. 
Informatie over de geschiedenis van alle 
tuindorpen is verkrijgbaar bij de stempelposten 
(zie achterkant) en op www.100jaarvanderpek.nl

Wij danken alle vrijwilligers, buurtbewoners, 
ondernemers en muzikanten in alle tuindorpen 
voor het mogelijk maken van deze feestelijke 100e 
verjaardag van de Van der Pek. Met een blijvend 
cadeau voor iedereen: de 9 Tuindorpen Tocht die 
mede mogelijk gemaakt is door

De ondernemers uit de Van der Pekbuurt: 
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Skateshop This is Soul - Van der Pekstraat 117 OBA Van der Pek - Gentiaanstraat 1 Stichting NDSM Herleeft - Neveritaweg 61

Van der Pekbuurt Disteldorp NDSM werf Tuindorp Oostzaan Museumwoning

Bloemenbuurt Blauwe Zand Tuindorp Nieuwendam Vogeldorp

Vogelbuurt

Floradorp

Melkwinkel anno 1919

Stichting HATO - Meteorenweg 174 Lokaal Spaanders - Zonneplein 4

Buurthuis 't Anker - Floraweg 99 Stichting Spin - Wingerdweg 260 B (park ingang) IJssalon IJskoud de Beste - Meeuwenlaan 331 Amsterdam Noord Museum - Zamenhofstraat 28ASlagerij Oostwal - Purmerplein 26

Bakkerij Beyhan  -  Spreeuwenpark 5 Stichting HCAN - Begoniastraat 6

Spelregels op 
18 juli 2019
Iedereen is welkom. De route is bereikbaar 
voor fietsers, skaters en scootmobielen. 
Deze kaarten zijn een hulpmiddel om je 
weg te vinden. Digitaal is de route ook 
beschikbaar in de fietsplanner, te vinden op 
https://fietsersbond.amsterdam
Onderweg zijn er 12 stempelposten, in ieder 
Tuindorp en op drie locaties met bijzondere 
exposities. Daar zijn extra plattegronden 
en bijzondere verhalen te vinden. De route 
is op de normale openbare weg. Dus rij 
voorzichtig, neem geen risico's, kijk goed uit 
en volg je eigen tempo. De stempelposten 

zijn open van 10.00 tot 16.00 uur. Vertrek 
op tijd om alles te kunnen zien. Met een 
volle stempelkaart maak je kans op een prijs. 

Prijsuitreiking op 
20 juli 2019
Op zaterdag 20 juli is de prijsuitreiking op de 
Van der Pekmarkt ter hoogte van Pek&Kleren 
op nr 56. Kom deze dag vroeg naar de 
markt. Op vertoon van je volle stempelkaart 
krijg je tussen 10.00 en 12.00 uur een 
lotnummer. Daarmee maak je kans op 1 van 
de 100 prijzen die vervolgens op ludieke 
wijze worden uitgereikt tussen 13.00 en 
15.00 uur met muziek en leuke anekdotes. 

De prijzen worden ter beschikking gesteld 
door de ondernemers uit de buurt.
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