


Expeditie Oosterdok is een samenwerking tussen:

Welkom aan  
het Oosterdok!
 
 
 
Voel je de frisse wind? Al vier eeuwen gingen  
mensen je hier voor, op weg naar nieuwe ervaringen.  
Het Oosterdok was de toegangspoort naar de stad én  
de wijde wereld. Een plek van ontdekkers. Dat is het  
nu nog steeds met alle musea, muziekhuizen, de 
openbare bibliotheek en bedrijven van de toekomst. 
Zij hebben de handen ineengeslagen in het in het 
samenwerkingsverband Expeditie Oosterdok en 
openen vandaag, op 21 april, hun deuren.  
Tussen 12.00 en 18.00 uur worden op diverse locaties  
gratis activiteiten en workshops georganiseerd. 
 
In het blokkenschema vind je alles op een rij.  
Voor alle programmaonderdelen geldt  
‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
 
Ga voor meer informatie naar één van de  
informatiepunten bij OBA, Het Scheepvaartmuseum 
of DoubleTree by Hilton. 

Veel plezier op expeditie!
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ONTDEK OOSTERDOK

 Architour: rondleiding  
‘Nieuwe Ontwikkelingen’ 
12.00 uur: start voor  
Het Scheepvaartmuseum
en 15.00 uur: start voor de OBA   

Gids: Jelte van Architour, max 15 personen per wandeling.  
Duur: 60 minuten 
De meeste recente ontwikkelingen in Amsterdam zijn  
waarneembaar langs het waterfront rond het Oosterdok.  
Ga mee op de wandeling om het Oosterdok, met uitleg over de 
geschiedenis en toekomst van het gebied, nieuwe gebouwen 
en ontwikkelingen, begeleidt door een lokale architect!  
 

STROMMA
  
Schipper mag ik overvaren?
12.00-17.00 uur 
± Elke 35 minuten opstappen bij  
Sea Palace, Muziekgebouw aan ’t IJ,  
Mediamatic en NEMO.

Naar de overkant? Stap aan boord bij Canal Tours Amsterdam 
van Stromma en ontdek het Oosterdok vanaf het water. Vanuit 
de open sloep heb je het beste uitzicht. De schipper is je gids 
en zit vol met verhalen.

REDERIJ LAMPEDUSA
 
Watertaxi 
12.00-18.00 uur
Pak de watertaxi om je naar  
de volgende activiteit aan het  
Oosterdok te brengen! Bel naar  

06 45426979, geef je locatie door en de watertaxi van Rederij 
Lampedusa pikt je op. (maximaal 12 personen per keer) 
 

1 MUSEUM ’T KROMHOUT 
Hoogte Kadijk 147

Kom per boot
Je kunt aanmeren met je eigen boot 
of een tochtje maken op een boot 
met een originele Kromhoutmotor.
 

Rondleidingen en demonstraties Kromhoutmotoren
12.00-17.00 uur
Vrijwilligers van het museum vertellen over de industriële 
revolutie en het ontstaan van de Kromhoutmotoren en de 
werf. Met demonstratie van de oude motoren!
 
Cultureel buurtprogramma
12.00-17.00 uur
Optredens van muzikanten, koren en (maritieme)  
verhalenvertellers uit de buurt met o.a. Maya Shanti en  
Cees Koldijk.

PROGRAMMA 21 APRIL

informatiepunt opstappunt Stromma

https://www.stromma.nl/amsterdam/
http://rederijlampedusa.nl/
https://www.stadsherstel.nl/62/museum-/#039;t-kromhout/


2 HET SCHEEPVAARTMUSEUM
Kattenburgerplein 1

Feestelijk openingsweekend vaarseizoen
12.00-17.00 uur
Het Scheepvaartmuseum viert dit weekend de officiële  
opening van het vaarseizoen. Zaterdag 21 april heb je gratis  
toegang tot onderstaande activiteiten (op aanmelding op de  
dag zelf, beperkte capaciteit) en de tentoonstellingen in de  
Noordvleugel, het VOC-schip en Dare to Discover! 

Spoedcursus grachtenvaren voor beginners
12.00, 13.30, 15.00 uur - duur ca. 1 uur
Volg al varend een spoedcursus ‘Grachtenvaren voor  
beginners’: in een kleine groep krijg je van vaarschool  
ScheepsWijs uitleg over alle beginselen van het varen door  
de Amsterdamse grachten. 
 
Kijk aan boord bij gastschip Lutgerdina
12.00-16.00 uur
De prachtige volledig aangepaste klipper Lutgerdina van  
SailWise is dit weekend te gast bij het museum. Bezoek het 
schip aan boord en ontdek de mogelijkheden voor mensen  
met een beperking. Het motto is: iedereen kan watersporten!

Cadeautje voor je sloep 
12.00-17.00 uur
Kom met je sloep naar het  
Oosterdok en meer af bij Het 
Scheepvaartmuseum. De eerste 
100 sloepen vanaf 12.00 uur (op=op) 
krijgen een gratis sloepenvaantje  
en ijsje aan boord!  
 
Zie actievoorwaarden op  
hetscheepvaartmuseum.nl 
 

Oosterdokwandeling met gids
12.00, 13.30, 15.00 en 16.30 uur 
Start op de binnenplaats, duur ca. 60 minuten
Gids: Peter van Ruijven, max 15 personen per wandeling
 Ga mee door het verleden, heden en toekomst van het  
Oosterdok dat oorspronkelijk is aangelegd om de verzanding 
van de haven van Amsterdam te voorkomen. 
 

3 ARCHITECTUURCENTRUM 
AMSTERDAM 
Prins Hendrikkade 600  
 
Modellenbureau ARCAM 
12.00-18.00 uur 
Modellenbureau ARCAM brengt je  

de mooiste maquettes van Amsterdamse gebouwen.  
Bewonder ze front row op onze catwalk.
 

https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.arcam.nl/
https://www.arcam.nl/


5 NEMO SCIENCE MUSEUM
Oosterdok 2

De workshops vinden plaats in de Evenementenzaal,  
toegankelijk via de zij-ingang aan de westzijde van NEMO 
Science Museum.
 
Test je zeilboot
12.00-17.00 uur - duur 20 minuten
Bouw je eigen zeilboot en test hoe goed hij vaart. Lukt het 
jou om hem recht te laten varen, of nog sneller te laten 
gaan? Leeftijd: vanaf 6 jaar.
 
Onderzoek zeepbellen
12.00-17.00 uur - duur 15 minuten
Experimenteer bij deze workshop met zeepbellen. Kun jij in 
een bel prikken zonder dat deze knapt? Of een bel in een bel 
maken? Leeftijd: vanaf 6 jaar.
 
Architectuurhoek
12.00-17.00 uur - duur 15 minuten
Bekijk ontwerpschetsen van NEMO en kom meer te weten 
over NEMO en het Oosterdok gebied. Wist jij dat de vorm van 
het NEMO-gebouw de ingang van de IJ-tunnel voorstelt,  
gespiegeld ten opzichte van de grond? Alle leeftijden. 

Architecture Talk
13.45-14.30 uur
Hoe ontstonden de Amsterdamse 
grachten? Wie is Berlage? Hoe zag 
het Oosterdok er voorheen uit? 

Spijker je architectuurkennis van Amsterdam bij tijdens onze 
Architecture Talk. 
 

4 MUSEUMHAVEN
OOSTERDOK 
Oosterdok 

De Museumhaven Amsterdam brengt 
de oude ambachten weer dichtbij  

en laat bezoekers ervaren hoe de oude schepen werden  
onderhouden. Mensen in de haven vertellen over de schepen, 
de werfmachines en hun historie. Spreek ze gerust aan!
 
Ijzersmeden
12.00-18.00 uur
Kom heel dicht bij het mooie oude handwerk van ijzersmeden. 

1000 schippers, 1000 verhalen
12.00-18.00 uur
Rondleidingen langs de schepen met tal van verhalen.

Schipper dichtbij
12.00-18.00 uur
Elk schip heeft een schipper die graag over zijn of haar schip 
vertelt. Kom langs in de Museumhaven en vraag naar het  
verhaal van het schip waar je meer over wil weten.

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://www.museumhavenamsterdam.nl/
https://www.museumhavenamsterdam.nl/


6 HARBOUR SUITES
Prins Hendrikkade 124
 
Hotelkamer Conservatorium 
concert: Menuetto trio (klassiek)
16.00-17.00 uur
In het souterrain van het pas  

gerestaureerde 17de-eeuwse pand geeft het Menuetto Trio, 
in 2017 opgericht in de kamermuziekcursus van het  
Conservatorium van Amsterdam, een bijzonder hotelkamer-
concert. Het riettrio speelt muziek van Tansman, Ibert en 
arrangementen van Mozart en Beethoven. 
 

7 CAFÉ POLLUX 
Prins Hendrikkade 121 
 
Bier sabreren
14.00-18.00 uur
Het sabreren van flessen is ontstaan 

in de tijd van Napoleon, waar de cavalerie na een zege zittend 
op hun paard de champagne ontkurkten met een sabel.  
Samen sabreren én drinken we het bier.
 
Bierproeverij
14.00-18.00 uur
Bierproeverij met een training van bierspecialisten.  
We proeven uit mooie proefglazen van 15 cl en begeleiden de 
deelnemers met een enthousiast, humorvol en informatief 
verhaal over bier.

Wijnproeverij nieuwe wijnkaart
16.00-17.00 uur
Naast een aantal heerlijke huiswijnen heeft café Pollux voor 
2018 een nieuwe wijnkaart gecreëerd met sommelier
Pim Faber. Kom proeven!
 
Gin & Tonic sample proeverij
17.00-18.00 uur
Café Pollux is gespecialiseerd in Gin & tonics en maken 
heerlijke sample glazen voor de liefhebbers en aankomende 
liefhebbers. 
 

8 GRAND HOTEL AMRÂTH 
AMSTERDAM 
Prins Hendrikkade 108 
 
Rondleiding door het  
monumentale Scheepvaarthuis
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00

Het luxe 5-sterren hotel is gevestigd in het Scheepvaarthuis, 
een 100 jaar oud monument in Amsterdamse School stijl.  
Stap naar binnen en ontdek de rijke historie en de  
overweldigende architectuur!   
 
Oosterdoklezing
15.30-17.00 uur (Beraadzaal)
Aan de hand van unieke tekeningen, schilderijen en foto’s 
vertelt Titus Dekker boeiende verhalen over het Oosterdok  
in de historische Beraadzaal met prachtig uitzicht over het 
Oosterdok. Bel 020-5520000 of er nog plaats is. 

https://www.harboursuites.nl/
http://www.cafepollux.com/
https://www.amrathamsterdam.com/nl/index.html
https://www.amrathamsterdam.com/nl/index.html


9 DOUBLETREE BY HILTON 
AMSTERDAM CENTRAAL 
STATION 
Oosterdoksstraat 4 
 
 

Flairtending & slapen in SkyLounge Amsterdam
12.00-18.00 uur
Bij binnenkomst in het hotel ontvangt u een warm chocolate 
chip cookie. Laat u verrassen in SkyLounge Amsterdam door 
flairtenders en hun cocktails. Een foto op het Expeditie  
Oosterdok-bed (met uitzicht) mag niet ontbreken! 
 
Achter de schermen
Elk heel uur tussen 12.00-17.00 uur
Rondleiding achter de schermen van het hotel. Wat gebeurt er 
in de keuken en wist u al van de enige bibliotheek in de stad
die 24/7 open is?
 
Koffie voor onderweg?
12.00-18.00 uur
In de Starbucks store en Lobby Bar van het DoubleTree by 
Hilton haalt u voor slechts €1,- een kop koffie (o.v.v. Expeditie 
Oosterdok).
  

Eastwood Beer & Grill – Expeditie Oosterdok Eten!
17.00-19.00 uur
Geniet in Eastwood Beer & Grill van een hoofdgerecht, side 
dish en drankje naar keuze voor slechts €25,- per persoon 
(o.v.v. Expeditie Oosterdok). 
 

 
10 PIPPERS HOME OF  
THE MINI SANDWICH 
Oosterdokskade /  
hoek Harry Banninkstraat 1 

12.00-18.00 uur
Kom PIPPERTJES proeven in de 

hoge, lichte locatie met design-inrichting of op het terras 
en geniet van een prachtig uitzicht op het water! Speciaal 
vandaag biedt PIPPERS een proeverij van 3 mini sandwiches 
en een alcoholvrij drankje voor €10,00 per persoon. 
 

11 FAME MEGASTORE
Oosterdokskade 67
 
Conservatoriumconcert:
The Cavern (pop)
14.30-15.15 uur
Nederland is met The Cavern een 

nieuwe rocksensatie rijker en ze treden op in de winkel. De 
studenten van het Conservatorium van Amsterdam maken 
een rauw en compromisloos muzikaal statement, maar willen 
ontroeren, troosten en verdriet doen vergeten.

Conservatoriumconcert: Mo van der Does Trio (jazz)
17.00-17.50 uur Restaurant Seven Seas
Jazztrio van studenten van het Conservatorium Amsterdam. 
Altsaxofonist Mo van der Does (1997) is een opkomend talent 
binnen de Nederlandse jazzscene. Hij wordt geprezen om zijn 
improvisaties, mooie geluid en technische beheersing.

http://amsterdam.doubletree.com/
http://amsterdam.doubletree.com/
http://amsterdam.doubletree.com/
https://www.pippers.nu/
https://www.pippers.nu/
https://www.fame.nl/
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Vinyl scoren
12.00-18.00 uur
Muziekliefhebbers opgelet! In het kader van Record Store Day 
heeft FAME een te gekke actie! 3 HALEN 2 BETALEN op al het 
vinyl en nog veel meer scherpe aanbiedingen! 
 

12 MEDIAMARKT 
Oosterdokskade 67 
 
Beginnerscursus fotografie
Elk heel uur tussen 12.00-17.00 uur
Onze professionals van de afdeling 

fotografie leren jou de juiste technieken. Neem zelf een  
systeemcamera of spiegelreflexcamera mee. Er zijn ook 
demonstraties van vele andere producten die je kunt winnen! 
 

13 SEA PALACE
Oosterdokskade 8
 
Workshops  
Chinese bewegingskunst
12.00, 13.30 en 15.00 uur

Sea Palace geeft drie verschillende workshops op het gebied 
van Chinese bewegingskunst, gericht op gezondheid en 
zelfverdediging. Met als bonus het prachtige uitzicht op het 
Oosterdok vanaf de bovenste verdieping!
 
Tai Chi 12.00 uur: geschikt voor jong en oud
Qi Gong 13.30 uur: geschikt voor jong en oud
Kung Fu 15.00 uur: meest geschikt voor de jonge bezoeker

14 STADSCAFÉ OOSTERDOK
Oosterdokskade 135

Conservatoriumconcert:  
Marta Arpini trio (jazz)
17.00-17.50 uur
Jazzzangeres en componist uit Italië 

Marta Apini studeert aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Haar muziek brengt een speciale microcosmos tot leven.  
Luister naar haar betekenisvolle muzikale verhalen in het café. 
 

15 OBA
Oosterdokskade 143
 
CodeTeam junior 8+
12.00-16.00 uur  
Maakplaats op de 1e etage
Leer programmeren met Scratch en 

de micro:bit, een superleuke, kleine computer. Je gaat visuele 
tekstberichten maken, licht en muziek leren programmeren  
en een eigen nachtlampje maken.
 
CodeTeam 12+
12.00-16.00 uur 
Maakplaats op de 1e etage
CodeTeam is een club waarin jongeren van experts én van  
elkaar leren programmeren. In de lessen leer je werken met 
de programmeertaal Python en de Raspberry Pi. Kom als je 
ook je eigen games en projecten wil bedenken én bouwen!

http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_MediaMarkt-Amsterdam-Centrum,155454,-11.html?catalogId=10001
http://www.seapalace.nl/
https://www.stadscafeoosterdok.nl/
https://www.oba.nl/


Architectuurrondleiding
12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur  
start entreehal
Speciale architectuurrondleiding  
door De Gebouwengids. De OBA  

aan het Oosterdokseiland is een beeldbepalend gebouw van  
architect Jo Coenen. Tien jaar na de opening wordt het  
gebouw aangepast aan het veranderende gebruik. 
 
Conservatoriumconcert: Luso strijkkwartet (klassiek)
14.00-14.50 uur - trap OBA Café in entreehal
Het Portugese strijkkwartet Luso is opgericht op het  
Conservatorium van Amsterdam. Ze spelen Barok, heden- 
daagse en volksmuziek. Kom luisteren op de treden van het 
nieuwe OBA Café.
 

 
16 CONSERVATORIUM VAN 
AMSTERDAM 

Een aantal ensembles van het  
Conservatorium van Amsterdam 
geven mini-concerten op  
verschillende locaties:

 
Harbour Suites 16.00-17.00 uur: Menuetto trio (klassiek)
 
Grand Hotel Amrãth Amsterdam (restaurant Seven Seas)
17.00-17.50 uur: Mo van der Does Trio (jazz) 
 
Stadscafé Oosterdok  
17.00-17.50 uur: Marta Arpini trio (jazz)

FAME Megastore (in de MediaMarkt) 
14.30-15.15 uur: The Cavern (pop)
 
OBA (trap OBA Café in entreehal)
14.00-14.50 uur: Luso strijkkwartet (klassiek)

17 MUZIEKGEBOUW  
AAN ’T IJ
Piet Heinkade 1
 
Open Huis SoundLAB
elk half uur tussen 12.00-17.00 uur

Het Muziekgebouw heeft een unieke collectie van ruim 100  
eigenaardige en speciaal ontworpen muziekinstrumenten. 
Kom eens kijken, want in no-time bespeel je ook zelf een 
SoundLAB muziekinstrument. Open Huis SoundLAB start met 
een korte rondleiding in en om de Grote Zaal Muziekgebouw.
  

18 BIMHUIS
Piet Heinkade 3
 
The New Arrangements Nonet
14.30-15.30 uur - 14.00 u deur open

The New Arrangements Nonet is een ensemble van negen 
musici die elkaar kennen van het Conservatorium van 
Amsterdam. Ze komen van over de hele wereld, maar spreken 
een gemeenschappelijke taal: jazz. De IJslandse trompettist 
en arrangeur Eiríkur Rafn Stefánsson is de spil van de band  
en saxofonist Lucas Figueiredo Santana zorgt voor een  
Braziliaans tintje.

https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/
https://www.muziekgebouw.nl/
https://www.muziekgebouw.nl/
https://www.bimhuis.nl/


19 THINKING OF HOLLAND
Piet Heinkade 23
 
Grote design sale
12.00-18.00 uur 
Thinking of Holland is een winkel 
waar Dutch Design als souvenir 

wordt verkocht. Om plaats te maken voor de nieuwe collectie 
wordt een groot deel van de design collectie met kortingen 
oplopend tot 60% verkocht. Sla je slag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 MEDIAMATIC
Dijksgracht 6
 
Geur Neuzen
12.00-17.00 uur
In Mediamatic’s Clean Lab smelten kunst, ontwerp en  
biologie samen door te werken aan de ontwikkeling van 
nieuwe biomaterialen. Kom rondneuzen in het open lab met 
Carmen Schabracq en Mediamatic’s Mycoteam.

Ernst Haeckel 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur - duur 15 minuten
Ernst Haeckel was een evolutiebioloog die fascinerende  
lithografieën liet maken van bio-organismen. Kom langs en 
leer meer over de schoonheid van deze vormen. 
 
Speurtocht
12.00-17.00 uur
Kom de mooie vormen van Haeckel zoeken in een speurtocht 
langs het Oosterdok. Vind jij de dieren die bij de Haeckel- 
vormen passen?   
 
Shirts en soep
13.00-17.00 uur
Haeckel Prints en t-shirts te koop! Chef Thor en Bernotat 
serveert een warme oersoep.
 
Haeckel-tattoos
De vormen van Ernst Haeckel zijn een inspiratie voor heel wat 
generaties kunstenaars. Tijdens deze open dag is er een  
gecertificeerde tattoo-kunstenaar die in ons CleanLab gratis 
tattoos van je favoriete bio-organisme uitdeelt. 
 

http://www.thinkingofholland.com/
https://www.mediamatic.net/


21 IJSFONTEIN
Kattenburgerstraat 5 | pand 024 
 
Workshop Escape Room 
12.30 en 14.00 uur  
duur: 60 minuten

Een escape room maken is minstens net zo leuk als er eentje 
spelen. In de workshop van IJsfontein maak je in mum van tijd 
een heuse escape room. Leeftijd 16+.  
 
Bel naar 020 3300111 om te vragen of er nog een plekje vrij is. 
 

22 MARINETERREIN
Kattenburgerstraat 5
 
Sport workshops en fitness clinics
12.30-17.00 uur
tussen gebouw 024 en 025
Het Marineterrein maakt ruimte voor 

sport en groen. Om 12.30 uur is de opening van de fitnesstuin 
met nieuwe toestellen en klimwanden. Vanaf 13.00 uur zijn 
workshops en clinics te volgen onder professionele begeleiding 
van Sciandri en Denfit. Kom voor een les of persoonlijk advies 
en test je conditie!

Clubhouse
In het nieuwe Clubhouse (onder 027E) kan je terecht voor een 
drankje en lunch met uitzicht op het water! 

23 CINEKID
Kattenburgerstraat 5, Gebouw 003 G (Poortgebouw)
 
Robots & apps
12.00-17.00 uur
Cinekid opent speciaal de deuren voor jonge kinderen die 
nieuwsgierig zijn naar robots en apps. Ga aan de slag met 
bijzondere apps over robotica en programmeren, knutsel 
vervolgens een eigen robot en laat hem de ster zijn in je eigen 
stop-motion-film! 
 

https://www.ijsfontein.nl/
https://www.marineterrein.nl/
https://www.cinekid.nl/
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ONTDEK OOSTERDOK 

STROMMA 

REDERIJ LAMPEDUSA 

1 MUSEUM ’T KROMHOUT 

 

2 HET SCHEEPVAARTMUSEUM 

 

 

 

 

 

3 ARCHITECTUURCENTRUM  
AMSTERDAM 

4 MUSEUMHAVEN  OOSTERDOK 

 

 

5 NEMO SCIENCE MUSEUM 

 

 

6 HARBOUR SUITES 

7 CAFÉ POLLUX 

 
 

12 13

Architour

14 15 16 17 18

Schipper mag ik overvaren? (Bij Sea Palace, Muziekgebouw aan ’t IJ, Mediamatic en NEMO)

Architour

Watertaxi. Bel 06 45426979

Modellenbureau ARCAM

Rondleidingen en demonstraties Kromhoutmotoren 

Cultureel buurtprogramma

Feestelijk openingsweekend vaarseizoen

Cadeautje voor je sloep 

Kijk aan boord bij gastschip Lutgerdina

Architecture Talk

Ijzersmeden

1000 schippers, 1000 verhalen

Schipper dichtbij

Test je zeilboot

Onderzoek zeepbellen

Architectuurhoek

Menuetto trio

Bier sabreren

Bierproeverij

Wijnproeverij 
nieuwe wijnkaart

Gin & Tonic  
sample proeverij

Spoedcursus 
grachtenvaren

Spoedcursus 
grachtenvaren

Oosterdok 
wandeling + gids

Oosterdok 
wandeling + gids

Oosterdok 
wandeling + gids

BL
OK

KE
NS

CH
EM

A
Architour

Spoedcursus 
grachtenvaren

Oosterdok 
wandeling + gids

https://www.stromma.nl/amsterdam/
http://rederijlampedusa.nl/
https://www.stadsherstel.nl/62/museum-/#039;t-kromhout/
https://www.hetscheepvaartmuseum.nl/
https://www.arcam.nl/
https://www.arcam.nl/
https://www.museumhavenamsterdam.nl/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
https://www.harboursuites.nl/
http://www.cafepollux.com/


8 GRAND HOTEL AMRÂTH AMSTERDAM 

 

9 DOUBLETREE BY HILTON 
AMSTERDAM CENTRAAL STATION

 

 

10 PIPPERS 

11 FAME MEGASTORE 

 

12 MEDIAMARKT 

13 SEA PALACE 

14 STADSCAFÉ OOSTERDOK 

15 OBA 

 

 

16 CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM 

17 MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 

18 BIMHUIS 

19 THINKING OF HOLLAND 

20 MEDIAMATIC 

 

 

 

21 IJSFONTEIN 

22 MARINETERREIN 

23 CINEKID 

Oosterdoklezing

Flairtending & slapen in SkyLounge Amsterdam

Achter de schermen

Koffie voor onderweg?

The Cavern

Mo van der Does 
Trio (jazz)

Expeditie  
Oosterdok Eten! 

Kom PIPPERTJES proeven 

Vinyl scoren

Beginnerscursus fotografie

Workshop Qi Gong Workshop Kung Fu

Marta Arpini trio

CodeTeam junior 8+  /  Codeteam junior 12+ 

Luso strijkkwartet

Open Huis SoundLAB

The New Arrangements Nonet

Grote design sale

Escape Room

Sport workshops en fitness clinics

Robots & apps

Ernst Haeckel (13.00,14.00,15.00 & 16.00 u (duur 15 min.)

Geur Neuzen

Speurtocht

Conservatorium mini-concerten op verschillende locaties

Architectuur 
rondleiding

Architectuur 
rondleiding

12         12.30          13         13.30          14          14.30         15         15.30          16        16.30          17         17.30          18 uur12 13 15 16 17 1814

Rondleiding door het monumentale Scheepvaarthuis

Escape Room

Shirts en soep

Architectuur 
rondleiding

Architectuur 
rondleiding

Workshop Tai Chi

https://www.amrathamsterdam.com/nl/index.html
http://amsterdam.doubletree.com/
http://amsterdam.doubletree.com/
https://www.pippers.nu/
https://www.fame.nl/
http://www.mediamarkt.nl/mcs/marketinfo/_MediaMarkt-Amsterdam-Centrum,155454,-11.html?catalogId=10001
http://www.seapalace.nl/
https://www.stadscafeoosterdok.nl/
https://www.oba.nl/
https://www.conservatoriumvanamsterdam.nl/
https://www.muziekgebouw.nl/
https://www.bimhuis.nl/
http://www.thinkingofholland.com/
https://www.mediamatic.net/
https://www.ijsfontein.nl/
https://www.marineterrein.nl/
https://www.cinekid.nl/


Vragen? 
Ga naar één van de infopunten bij OBA, 

DoubleTree By Hilton of Het Scheepvaartmuseum.
 

expeditieoosterdok.nl   #oosterdok

http://www.expeditieoosterdok.nl 

