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fast >> 15 min.

4

027E

006

024

025

5

6

3

13

14

15

12

11

9
7

10

Hanneke’s Boom

Muziekgebouw aan ‘t IJ, Bimhuis 

Pakhuis 
De Zwijger

Pension Homeland

8

Mediamatic

Scheepskameel

2

1

1 Hoofdentree Marineterrein
 De Voorwerf en de kade zijn toegankelijk voor publiek, aan de 

andere kant van het hek ligt het  militaire terrein.

2 Longroom, 1966
 Pension Homeland is gevestigd in de voormalige Longroom. 

Boven waren de officiershutten van de Koninklijke Marine. 

3 Verbindingsschool, 1964
 Werving en Selectie is gevestigd in wat vroeger de 

Verbindingsschool was. Iedereen die bij de krijgsmacht gaat 
werken, wordt hier gekeurd. 

4 TOKM-vleugels, 1966
 In de twee gebouwen ‘op pootjes’ werden de technische 

opleidingen van de Koninklijke Marine gegeven. Nu zitten er  
de hypermoderne maker-spaces van Makerversity.

5 Gouden Bal, 1966/2011
 Oorspronkelijk het officiersverblijf, sinds de verbouwing in 

2011 de All Ranks Bar. In de bovengelegen verdiepingen zijn 
hutten en suites. Het gebouw krijgt in de loop van 2016 een 
nieuwe invulling.

6 Logschool, 1857
 Werkplaats voor scheepsbeschieters, takelaars, schilders en 

blokmakers, later logistieke school voor het opleiden van 
hofmeesters, botteliers en koks. Nu vind je hier restaurant 
Scheepskameel.

7 Commandantsbrug, 2016
 Door de brug over de Dijksgracht is er een directe verbinding 

ontstaan met het Centraal Station. Aan de overkant vind je 
Mediamatic, een cultureel laboratorium voor natuur, kunst en 
nieuwe technologie.

8 Hannekes Boom, 1662
 Het café is genoemd naar het wachthuisje dat hier in de 17de 

eeuw is gebouwd. ’s Nachts werd de toegang over water met 
drijvende boomstammen gesloten. 

9 Oosterdokseiland, 1832
 Vanwege de komst van het Centraal Station werd het 

Oosterdokseiland aangelegd. Hier vind je nu de Openbare 
Bibliotheek Amsterdam en het Conservatorium. 

10 Science Centre NEMO, 1997
 In 1997 werd boven op de IJ-tunnel het technologiemuseum 

NEMO gebouwd. Langs de kade ligt de Museumhaven met 
bijzondere oude schepen.

11 IJ-tunnel, 1957- 1962
 Door de aanleg van de IJ-tunnel werden veel gebouwen op 

het Marineterrein gesloopt. Met de grond die vrijkwam bij het 
graven van de tunnel werd de binnenhaven van het terrein 
gedempt.

12 Kweekschool voor de Zeevaart, 1785
 Pal tegenover ARCAM stond het internaat voor zeevaartkundig 

onderwijs. Het sloot in 2000.

13 Kadijksplein, Zeemanshuis, 1849
 Het Zeemanshuis bood een waardige huisvesting aan 

zeelieden, die tot dan toe alleen terechtkonden in de louche 
slaaphuizen rond de Zeedijk.

14 ’s Lands Zeemagazijn, 1656
 Het huidige Scheepvaartmuseum is indertijd in slechts negen 

maanden tijd gebouwd. Het diende als opslagplaats voor 
scheepsbenodigdheden.

15 Het Poortgebouw, 1655
 De poort gaf toegang tot ’s Lands werf waar de oorlogs- 

schepen werden gebouwd voor de Admiraliteit. Er werkten in 
de bloeitijd wel 1800 mensen onder wie vele Kattenburgers.

‘Rondje Oosterdok’ is mede mogelijk gemaakt door:
Science Centre NEMO, Sport en Bos, Stadsdeel Centrum 
en Bureau Marineterrein Amsterdam

Wat kom je 
onderweg tegen?

Een hardloop- en wandelroute dwars over  

het Marineterrein en langs het Oosterdok. Volg 

de zilverkleurige pinnen langs tal  

van bijzondere locaties in het maritieme 

kwartier van Amsterdam. 

      

hardloop- en wandelroute


