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The Impact Days

Na de shopping routes vind je de experiences: bijzondere kijkjes 
achter de schermen en leuke uitjes. Kijk op de website van de 
experience wanneer en hoe je ze kunt bezoeken.

Check ook de website voor speciale aanbiedingen  en activiteiten 
op de route theimpactdays.nl #socialsaturday #theimpactdays

Sociaal ondernemen groeit en bloeit.

23
NOVEMBER

The Impact Days zijn drie dagen waarin Nederland 

sociaal ondernemerschap ontdekt, viert en versnelt. 

Tijdens The Impact Days wordt ingezoomd op onder-

nemers in Nederland die het maken van een positieve 

verandering voor mens en planeet tot hun kern hebben 

gemaakt. En dat gebeurt al op meer plekken dan je 

denkt. Tijdens The Impact Days kan iedereen in eigen 

buurt of stad ontdekken op welke plekken wordt 

gebouwd aan een duurzame en eerlijke wereld.

Op Social Saturday (23 november) nodigen 

we je uit om verschil te maken. En te 

komen shoppen bij deze ondernemers 

die een maatschappelijke of ecologische 

missie hebben. Zo creëren we meer 

waarde voor ons geld. Doe je mee?



Social Shopping

Na de shopping routes vind je de experiences: bijzondere kijkjes 
achter de schermen en leuke uitjes. Kijk op de website van de 
experience wanneer en hoe je ze kunt bezoeken.

Check ook de website voor speciale aanbiedingen  en activiteiten 
op de route theimpactdays.nl #socialsaturday #theimpactdays

Sociaal Shoppen in Amsterdam en Haarlem

In heel Nederland blijft sociaal ondernemerschap groeien.
Bij sociaal ondernemers staat de maatschappelijke 

impact voorop. Ze komen bijvoorbeeld met nieuwe 

oplossingen zodat mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten. 

Of ze creëren banen in ontwikkelings-

landen waarmee mensen zichzelf uit de 

armoede kunnen halen. Of ze hebben 

prachtige producten of diensten ontwikkeld 

met aandacht voor het milieu.

Productie: Amsterdam Impact 

(Impact Ondernemerschapsprogramma 

van de gemeente Amsterdam) in 

samenwerking met amsterdam&partners 

Vormgeving: Het Zomerpaleis 

Illustraties: Monique Wijbrands, Salty Stock 

Tekst: Nina van Hilst

Druk: Joh. Enschedé Amsterdam

Deze Social Shopping Route langs sociale 

ondernemingen is een initiatief van 

Amsterdam Impact in samenwerking met 

Social Enterprise NL, Impact Hub 

Amsterdam en Platform Sociale Firma's.

Een sociale onderneming levert net als 

elke andere onderneming een product of 

dienst en heeft een verdienmodel. Geld 

verdienen is echter niet het hoofddoel. Het 

is een middel om de missie te bereiken 

waarbij maatschappelijke meerwaarde 

wordt gecreëerd, ook wel 'impact' genoemd.
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Dit boekje is gedrukt op 100%

recycled papier met 

houtvezels afkomstig uit 

FSC-gecertificeerde bossen.



Laat je op deze fietsroute verleiden door alle sociale en 
verantwoorde plekken die Oost rijk is. Van gefermenteerde 

groenten tot duurzame fashion. Lekkere trek stil je 
onderweg met wentelteefjes of een bibimbap bowl.

Oost Highlights

 

 
De route loopt vanaf de Weesperstraat in 
zuidoostelijke richting langs het Kruger-
plein, over de Linnaeusstraat en eindigt in 

de Czaar Peterstraat. Deze route is bedoeld als  
fietsroute, maar is op een zaterdagmiddag een prima 
optie voor een stevige wandeling (ca. 1 uur).

Sociaal shoppen in Amsterdam Oost

35,6 KM

HOE KOM 
JE ER?
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Dignita Hoftuin
Lokaal, biologisch eten in het 
idyllische groen van de Hoftuin 

Beter en Leuk
Verantwoord en 
lekker vegan eten in 
een knusse setting 

In het glazen restaurant of op het terras in 
deze verborgen stadstuin achter museum 
De Hermitage eet je heerlijke gerechten. 
Op de kaart staan zoete en hartige ontbijt 
en brunch gerechten als American pan-
cakes, plant bowl en eggs benedict. Dignita 
Hoft uin maakt deel uit van Not For Sale, 
een organisatie die trainingsprogramma’s 
biedt aan kwetsbare doelgroepen. 

Bij Beter en Leuk zijn de gerechten niet 
alleen vegan, maar grotendeels ook 
glutenvrij. De nadruk ligt op home made, 
puur eten waarbij gebruik gemaakt wordt 
van bio-, seizoens- en lokale ingrediënten. 
Ook verkopen ze hier duurzame kleding 
en cadeautjes.

 Ma-Zo: 9:00-19:00, Nieuwe Herengracht 18a, eatwelldogood.nl

 Ma-Vr: 08:30-17:00, Za-Zo: 09:30-17:00, Eerste Oosterparkstraat 91, 
Ma-Zo: 15:30-20:30, Take away, Eerste Oosterparkstraat 73, beterenleuk.nl

1.

2.

5,6 KM



Thull's
Home made pickles, 
gefermenteerde groen-
ten, kombucha en kefir 
In het lichte hoekpand staan 
potten met pickles, huisge-
maakte zuurkool, mosterd en 
(chili)jam. Eigenaresse Simone

van Thull is koningin van het inmaken en fermenteren. In 
de winkel kan al dit lekkers gekocht worden en ze leveren 
tevens aan winkels en restaurants. De bestellingen worden 
rondgebracht door dagbestedingsproject Roads.

50|50 Reshare Store
Tweedehands en vintage voor een habbekrats  
De 50/50 Reshare 
Store is een bijzondere 
winkel van het Leger 

des Heils die tweedehands kleding 
en accessoires van goede kwaliteit 
verkoopt. Alle ingezamelde kleding 
wordt hier zorgvuldig geselecteerd en 
verkocht door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Dit is dé plek om 
low budget en verantwoord te shoppen.

 Do-Za: 10:00-18:00, Pretoriusstraat 69, thulls.nl

 Di-Vr: 10:00-16:45, Za: 10:00-16:15, Middenweg 
14, 5050-workcenter.nl/labels/budgetstore

4.

Sociaal shoppen in Amsterdam Oost

3.
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5.

 Ma-Vr: 08:30- 23:00, Za-Zo: 10:00-23:00, 
Czaar Peterstraat 21, instock.nl

Het Faire Oosten
Een warenhuis vol 
ambacht, duurzaam-
heid en creativiteit 

Verdeeld over een oppervlakte van 350 m2 vind 
je een inspirerend aanbod van aantrekkelijke 
en verantwoorde spullen gemaakt vanuit pas-
sie: van handbeschilderd servies uit Tunesië 
en een collectie duurzame fashion tot vloer-
kleden van biologisch katoen en tassen met 
een voering van petfl essen uit de oceaan.

 Ma-Vr: 10:00-18:30, Za: 10:00-18:00, Zo: 11:00-18:00, Waldenlaan 208, 
hetfaireoosten.nl

Instock gaat voedselverspilling tegen. Onverkochte 
producten van lokale supermarkten worden door de 
chefs gebruikt in verrassende ontbijt, lunch en 
diner gerechten. Wentelteefjes, oesterzwam-
kroketten, een visburrito en een betaalbaar 
viergangendiner staan hier op het menu.

Ma-Vr: 08:30- 23:00, Za-Zo: 10:00-23:00, 

Instock gaat voedselverspilling tegen. Onverkochte 
producten van lokale supermarkten worden door de 
chefs gebruikt in verrassende ontbijt, lunch en 
diner gerechten. Wentelteefjes, oesterzwam-

Instock 
Samen tegen voedselverspilling in een sfeervol restaurant 

6.



Trap door Zuid vol prachtige positieve verhalen. Van fair 
fashion voor kids tot duurzame cadeaus en tassen van eco-leer. 

Je trek stillen kan met een vrolijke tosti of een groentendiner 
bij een 'plant forward' restaurant.

Zuid Highlights

 

 
De route loopt vanaf de Stadionpleinbuurt 
naar de Pijp, langs de Van Woustraat en ein-
digt aan de Amsteldijk. Deze route is bedoeld 

als fietsroute, maar is als wandeling ook zeker te doen.
Geen zin om te lopen of fietsen? Met tram 24 vanuit het 
centrum is het grootste gedeelte van de route bereikbaar. 

Sociaal shoppen in Amsterdam Zuid

35,5 KM

HOE KOM 
JE ER?
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 Ma-Vr 9:00-16:00, Pand Zuid, IJsbaanpad 9-11-13, depitskeuken.nl 
Deze lokatie is speciaal geopend op Social Saturday (23/11).

6.6.1.

 
De route loopt vanaf de Stadionpleinbuurt 
naar de Pijp, langs de Van Woustraat en ein-
digt aan de Amsteldijk. Deze route is bedoeld 

als fietsroute, maar is als wandeling ook zeker te doen.
Geen zin om te lopen of fietsen? Met tram 24 vanuit het 
centrum is het grootste gedeelte van de route bereikbaar. 

Bij De Pits kun je terecht voor lekkere 
broodjes, tosti’s, soep en zoet. In de 
keuken zijn leerwerkplekken voor 
jongeren die net iets meer begeleiding 
nodig hebben. Behalve lunchlokaal is 
De Pits evenementen- en vergader-
locatie en cateringbedrijf. 

 Ma-Do-Vr: 18:00-23:30, Za-Zo: 11:00-15:00 + 18:00-23:30, 
Ruysdaelstraat 48, yerbabar.com

Yerba
Waar groenten de 
hoofdrol hebben  

In de keuken van chef-kok Walter Marskamp
van restaurant Yerba staan groenten 
voorop. Alle eetbare onderdelen van 
planten worden gebruikt om de lekkerste 
(vegan) creaties te maken. Het menu van 
dit duurzame ‘plant forward’ restaurant 
is seizoensgebonden en wisselt. Voor wie 
toch niet zonder kan: een bijgerecht van 
verantwoord vlees of vis is mogelijk.

2.2.2.2.2.
2.

5,5 KM

De Pits 
Voor gezonde 
broodjes en 
goede koffie



 Ma-Vr: 08:00-18:00, Za-Zo: 09:00-
18:00, Eerste van der Helststraat 80, 
happytosti.nl

 Ma: 12:00-18:00, Di-Vr: 10:00-18:00,
Za: 10:00-17:30, Zo: 12:00-16:30, 
Van Woustraat 42, broerenzus.nl

 Ma: 13:00-19:00, Di-Vr: 11:00-19:00, Za: 10:00-18:00, Zo: 11:00-18:00, 
Ceintuurbaan 252, studiojux.com
 Ma: 13:00-19:00, Di-Vr: 11:00-19:00, Za: 10:00-18:00, Zo: 11:00-18:00, 
Ceintuurbaan 252, studiojux.com

Studio Jux
Eerlijk
shoppen 

Studio Jux produceert haar kleding 
in een eigen eerlijke fabriek in 
Nepal. In de winkel vind je ook 
andere fair trade fashion brands, 
duurzame cadeaus en natuurlijke 
verzorgingsproducten.

3.

Happy Tosti
Perfect uitge-
voerde tosti's 

Of je kiest voor de klassieker met 
ham en kaas, een tuna melt of een 
zoete tosti, bij Happy Tosti weet je 
dat hij goed gaat zijn. Hier werken 
de Happy Heroes met een arbeids-
beperking. Het streven is om voor 
2023 vijfhonderd mensen met een 
arbeidsbeperking aan een leuke, 
betaalde baan geholpen te hebben.

Broer & Zus
Kinderkleding 
waar iedereen 
blij van wordt

Je vindt hier kleding 
van coole eco-
merken als Bobo 
Choses en Mini 
Rodini en fi jne basics 
van het eigen Broer 
& Zus-label, gemaakt 
van reststoffen.

4.

Sociaal shoppen in Amsterdam Zuid

5.
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 Ma: 12:00-17:30, Di-Vr: 10:00-17:30, Za-Zo: 10:00-17:00, 
Van Woustraat 53, ditiswaar.nl

6.
WAAR 
Cadeaus met een 
goed verhaal 

Alle cadeaus bij WAAR in de Van 
Woustraat zijn fair trade, biologisch, 
gerecycled en/of ecologisch gemaakt. 
Of geproduceerd in sociale werkplaat-
sen. Jij krijgt of geeft een mooi cadeau 
en de maker krijgt een eerlijke kans.

Ctaste
Alle zintuigen op 
scherp voor een diner
in het donker  

Bij Ctaste eet je in het pikkedon-
ker, terwijl je wordt bediend 
door Amsterdammers met een 
visuele beperking. En doordat 
je niks ziet, ruik en proef je 
extra goed en dat maakt de 
eetervaring heel bijzonder. 
Ook voor brunch en tastings.

 Wo-Vr: 16:30-23:30, Za: 12:00-23:30, Zo: 11:30-23:30, Amsteldijk 55, ctaste.nl

7.



Sociaal shoppen in Amsterdam Centrum

Fiets langs winkels die prachtige producten hebben met een 
positieve impact op maatschappij of milieu. Van design uit 

de 3D-printer tot eerlijk servies. Tussendoor geniet je van een 
vegan burger en ambachtelijk gebrouwen bier.

 
De route loopt vanaf de Haarlemmerdijk 
langs het Centraal Station zo het centrum 
in. De route eindigt in de Utrechtsestraat. 

Deze route is zowel op de fiets als lopend goed bereik-
baar (ca. 50 min).

Centrum Highlights

35 KM

HOE KOM 
JE ER?
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1.

Duurzame basic 
t-shirts, sweaters, 
hoodies en joggers 

De eigenaressen van Geiten-
wollenwinkel konden geen 
duurzaam gemaakt basic wit 
t-shirt vinden en wisten daar 
verandering in te brengen. 
Goat Apparel maakt een 
collectie van eerlijk en duur-
zaam geproduceerde basics 
van 100% organic katoen. 

Goat Store

 Ma: 13:00-18:00, Di-Za: 11:00-18:00, Zo: 12:00-17:00, Haarlemmerdijk 41, 
goatorganicapparel.com

2.

 Ma: 12:00-18:00, Di-Za: 10:00-18:00, Zo: 12:00-17:00, 
Haarlemmerdijk 57, ditiswaar.nl

5 KM

WAAR
Cadeaus met een 
goed verhaal

Alle cadeaus bij WAAR aan de Haar-
lemmerdijk zijn fair trade, biologisch, 
gerecycled en/of ecologisch gemaakt. 
Of geproduceerd in sociale werkplaat-
sen. Jij krijgt of geeft een mooi cadeau 
en de maker krijgt een eerlijke kans.



 Ma: 11:00-18:00, Di-Za: 10:00-18:30, Zo: 12:00-17:00, 
Haarlemmerstraat 110, sukha.nl

 Ma: 12:00-18:00, Di-Vr: 10:00-18:00, Za: 10:00-18:00, Zo: 12:00-17:00, 
Haarlemmerstraat 36, brandmission.nl
 Ma: 12:00-18:00, Di-Vr: 10:00-18:00, Za: 10:00-18:00, Zo: 12:00-17:00, 
Haarlemmerstraat 36, brandmission.nl

Sukha 
Natuurlijk, eerlijk 
en duurzaam

In de prachtige winkel verkoopt Sukha duur-
zaam, fair trade en hand made kleding en 
interieur items van eigen merk en inter-
nationale merken met diezelfde standaarden. 
Gemaakt van natuurlijke, hoogwaardige 
materialen en in tijdloze ontwerpen waar-
door de items lang je lievelings zullen blijven.

3.

Sociaal shoppen in Amsterdam Centrum

BrandMission
Duurzame, 
eerlijke mode 
voor hem en haar

4.

Bij BrandMission verkopen ze kleding, 
schoenen, accessoires en cosmetica 
van duurzame merken als People 
Tree, Armedangels, Wunderwerk, 
TOMS, A Beautiful Story en Matt & 
Nat. Van casual tot chique en allemaal 
met een eco-bewuste achtergrond.
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6.

Bij BrandMission verkopen ze kleding, 
schoenen, accessoires en cosmetica 
van duurzame merken als People 
Tree, Armedangels, Wunderwerk, 
TOMS, A Beautiful Story en Matt & 
Nat. Van casual tot chique en allemaal 
met een eco-bewuste achtergrond.

I amsterdam Store
Gimmicks van 
Amsterdamse bodem

 Ma-Zo 12:00-19:00 (winkel), Oudezijds Voorburgwal 30,   
Ma-Zo 12:00-01:00 (proeflokaal), Oudezijds Armsteeg 26, deprael.nl

Brouwerij De Prael 
Waar het om mensen 
en bier draait

Het bier van De Prael wordt gemaakt door 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Op een van de oudste plekken van de stad 
worden de ambachtelijke biertjes gebrouwen 
en verkocht. De meer dan 15 De Prael bieren 
kun je in het proefl okaal, onder het genot van 
een hapje, komen proeven en kopen.

 Ma-Wo: 08:00-19:00, Do-Za: 08:00-20:00, Zo: 10:00-18:00, 
De Ruijterkade 28 , IJ-zijde Centraal Station, iamsterdam.com/store

5.
De I amsterdam Store op 
Centraal Station verkoopt 
originele cadeaus van 
Amsterdamse onder-
nemers met een sociaal 
tintje. Hier vind je o.a. 
Stadsplank van gerooide 
Amsterdamse bomen, 
Tony’s Chocolonely en 
Chocolatemakers chocolade, 
accessoires van CRE8, fair 
trade tassen van O My Bag 
en biologische pindakaas 
van De Pindakaaswinkel.



Sociaal shoppen in Amsterdam Centrum

8.

 Ma-Vr: 10:00-18:00, Za-Zo: Closed, Zeedijk 54, ramblerstudios.com
Deze lokatie is speciaal geopend op Social Saturday (23/11).

Statement streetwear 
ontworpen door 
creatieve jongeren 

Rambler biedt getalenteerde 
jongeren die extra onder-
steuning kunnen gebruiken 
de kans om zich creatief te 
ontwikkelen. Bij Rambler in 
Amsterdam kunnen ze een 
eigen streetwear collectie ont-
werpen, maken en verkopen. 

Rambler
7.7.

Klabu helpt jonge vluchtelingen die onder 
moeilijke omstandigheden in vluchtelingen-
kampen leven. Door sporten mogelijk te maken, 
krijgen de jongeren kans hun leven weer op 
te bouwen. 100% van de verkoop van de sport 
tenues gaat naar het mooie project.  

Klabu
Ondersteunen van jonge 
vluchtelingen door sport 

 Ma-Di-Wo-Vr-Za: 10:00-19:00, Do: 11:00-21:00, Zo: 12:00- 19:00, 
Zeedijk 59A, klabu.org
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10.

 Ma: 13:00-18:00, Di-Za: 11:00-18:00, Zo: 13:00-17:00, 
Utrechtsestraat 37, geitenwollenwinkel.nl

9.
Bij Fashion for Good kun je leren hoe je 
kleding wordt gemaakt en welke nieuwe 
ontwikkelingen er zijn om dit duurzamer 
en eerlijker te laten verlopen. De experience 
is dagelijks open en toegang is gratis. Naast 
de doorlopende exposities zijn er ook
tijdelijke exposities die weer een ander licht 
op duurzame mode werpen.

De mooiste duurzame merken 
als Armedangels, Matt & Nat, 
MUD Jeans, Kings of Indigo 
en Kowtow worden verkocht 
bij Geitenwollenwinkel. Naast 
kleding en accessoires hebben 
ze ook tassen, schoenen en 
beautyproducten. Alle produc-
ten zijn vriendelijk voor mens, 
dier en planeet.

 Ma-Vr: 11:00-19:00, Za-Zo: 11:00-18:00, Rokin 102, fashionforgood.com

Fashion for Good
Museum over duurzame 
mode innovaties 

Geitenwollenwinkel
Groene, eerlijke en 
vegan mode 
De mooiste duurzame merken 
als Armedangels, Matt & Nat, 
MUD Jeans, Kings of Indigo 
en Kowtow worden verkocht 
bij Geitenwollenwinkel. Naast 
kleding en accessoires hebben 
ze ook tassen, schoenen en 
beautyproducten. Alle produc-
ten zijn vriendelijk voor mens, 
dier en planeet.



Laat je al fietsend verrassen door Nieuw-West, 
boordevol zorgzame en vriendelijke ondernemingen. 

Van een duurzaam strandpaviljoen en een mooie pluktuin 
tot een bijzondere stadsboerderij. 

Nieuw-West Highlights

 

 
De route loopt vanaf het Overtoomveld via 
de Sloterplas naar de Tom Scheursweg en 
park de Kuil. Vanuit de Kuil fiets je door 

Osdorp om te eindigen aan de Akersluis. Deze route is 
bedoeld als fietsroute.

Sociaal shoppen in Amsterdam Nieuw-West

314,4  KM

HOE KOM 
JE ER?
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RataPlan
Schatzoeken en schat vinden tussen dvd's 
en LP's, kleding en servies, witgoed en 
elektronica, meubels en ski's 

In deze kringloopwinkel zijn 
alle spullen overzichtelijk 
tentoongesteld in een lichte, 
open ruimte van 1100 m2. 
Of je nu op zoek bent naar 
een bijzonder bloesje, een 
schilderij of een porseleinen 
theekopje: je vindt het hier 
allemaal. Niet onbelangrijk: 
er is een coffeecorner. 

 Ma-Vr: 09:00-18:00, Za: 10:00-17:00, Willem Roelofsstraat 2, rataplan.nl

1. en LP's, kleding en servies, witgoed en 

Hotel Buiten
Een uniek café-restaurant aan een 
strandje van de Sloterplas  

Opgericht door buurtbewoners en 
ondernemers die een vergeten 
stukje stadsnatuur nieuw leven in 
wilden blazen. In het stijlvolle 
strandpaviljoen eet je een tosti, 
maar ook een bio runderbavette. 
De keuken werkt met seizoens-
producten uit de buurt. 

2.

 Di-Zo: 12:00-00:00, Th. J .Lammerslaan 3, hotelbuiten.nl

14,4  KM



Stadsboerderij Osdorp
Een groene ontmoetingsplek voor 
buurtgenoten en stadstuinders

Stadsboerderij Osdorp wordt gerund 
door vrijwillige tuinders, biedt voedsel-
educatie aan scholen, is een plek voor 
dagbesteding en een ontmoetingsplek 
voor buurtgenoten. Je kunt de stads-
boerderij komen bekijken, mee tuinieren 
in de moestuin of workshops volgen.

Fruittuin van West
Het landelijke leven in de stad  

Fruittuin van West is een boerderij, bio-winkel 
en tuincafé waar je alle seizoenen van 
het buitenleven kunt genieten. Op de 
boerderij kun je zelf komen plukken en 
in de winkel koop je biologisch of bio-
logisch-dynamische verse of lang houdbare 
groenten, fruit en meer. In het café kun je 
genieten van slow coffee, appeltaart van
Nederlandse appels of een biologische lunch.

4.

3.

 1 april-31 okt Di-Zo: 10:00-17:00, 1 nov-31 maart Di-Zo: 13:30-17:00, 
Botteskerksingel 30b, stadsboerderijosdorp.nl

 Di-Zo: 10:30-18:00, Tom Scheursweg 48, fruittuinvanwest.nl

Sociaal shoppen in Amsterdam Nieuw-West
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De Akermolen
Theedrinken 
op locatie 

Langs een landelijk fi etspad in De Aker 
staat een voormalige molen zonder 
wieken met daarin een speciaal theehuis, 
waar mensen met een verstandelijke 
beperking  met plezier werken in de keuken 
of bediening. Strijk neer voor koffi e met 
taart, een high tea, een lekkere lunch of 
een aangeklede borrel.

Stadsboerderij Osdorp
Een groene ontmoetingsplek voor 
buurtgenoten en stadstuinders

Stadsboerderij Osdorp wordt gerund 
door vrijwillige tuinders, biedt voedsel-
educatie aan scholen, is een plek voor 
dagbesteding en een ontmoetingsplek 
voor buurtgenoten. Je kunt de stads-
boerderij komen bekijken, mee tuinieren 
in de moestuin of workshops volgen.

 Di-Vr: 10:00-17:00, Za-Zo: 12:00-17:00, Zwarte Pad 30, 
deakermolen.nl

5.

De 7 Deugden
Op smaakavontuur 
langsbijzondere 
bieren  
Een moderne brouwerij 
waar mensen met een 
beperking de ruimte krijgen 
om te ontdekken waar hun 
kracht ligt. Ze brouwen hier 
onder andere witbier met 
een vleugje limoen of IPA 
met gember en sereh.

 Ma-Do: 09:00-19:00, Za: 14:00-19:00, Akersluis 8D, de7deugden.nl

6.

20



In Noord fiets je van het ene creatieve initiatief naar het 
andere. Kom kijken in een duurzaam stedelijk experiment, een 

wisselboetiek en de pluktuin bij een groen buurtinitiatief.

Noord Highlights

 

 
De route loopt vanaf het Buikslotermeer-
plein, door het Noorderpark, langs het 
Mosplein en station Noord. Deze route is 

bedoeld als fietsroute en eindigt op het Purmerplein.  

Sociaal shoppen in Amsterdam Noord

38,6  KM

HOE KOM 
JE ER?
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De Lokatie, Buikslotermeerplein
Snuffelen in de kringloop

Modestraat
Een broedplaats en een plek voor de buurt 

Kringloopketen De Lokatie heeft 
twee fi lialen in Noord. Het eerste 
zit op het Buikslotermeerplein 
met een aanbod waar je meteen 
in wilt duiken. Het is een werk-
plek voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zij kunnen hier aan de slag met 
bijvoorbeeld sorteren, repareren 
en verkopen. Het handige van deze 
De Lokatie is: je parkeert gratis op 
zaterdagochtend en zondag.

Modestraat is vol creatieve ontwikkelingen. Er zijn 
ateliers voor vormgevers en kunstenaars. Bij het in-

pandige Bakkie Noord geniet 
je van koffi e en taart. In de 
wisselboetiek ruil je kleding. 
En er zijn wisselende pro-
jecten zoals Sweet70 en de 
Rebellenclub waar ouderen 
mee co-creëren en zich 
kunnen ontwikkelen.

1.

 Koffiehoek + Wisselboetiek Wo-Za: 10:00-16:00, 
Buikslotermeerplein 15-17 + 21, broedstraten.nl

 Ma-Vr: 09:30-17:30, Za: 10:00-17:00, Zo: 12:00-17:00, 
Buikslotermeerplein 2, delokatie.org

2.

8,6  KM



RecycleKid
Mooie duurzame kinderkleding  

In hoekpandje in de  Van der Pekstraat wordt mooie 
tweedehands kinderkleding verkocht. Je vindt er duurzame 
merken als Imps&Elfs en Kidscase, maar ook bijna 
nieuwe H&M-items voor een leuk prijsje. Plus knuffels van 
hergebruikt textiel en speelgoed van gerecycled plastic.

 Di-Vr: 10:30-17:00, Za: 11:00-17:00, Van der Pekstraat 101, recyclekid.nl

5.

Café de Ceuvel
Ontspannen op een 
duurzaam stedelijk 
experiment 

De Ceuvel is een unieke  
broedplaats voor duur-
zame en sociale onder-
nemers. In het bij-

behorende gezellige café – compleet 
gebouwd van hergebruikte materialen – 
eet je geroosterde fl espompoensalade
of kroketten van oesterzwammen
gekweekt op koffi edik.

Dit fi liaal van kringloop winkel 
De Lokatie in Noord zit op de 
Distelweg en telt maar liefst 
2000 m2 met alles wat je kunt 
bedenken: van kleding, spel-
letjes tot complete serviezen 
en meubelsets. Deze heerlijke 
winkel biedt je de mogelijk heid 
om je huis in één keer een vol-
ledige metamorfose te geven.

 Di-Do: 11:00-00:00, Vr-Za: 11:00-02:00, 
Zo: 11:00-00:00, Korte Papaverweg 2-6, 
deceuvel.nl

 Ma-Vr: 09:30-17:30, Za: 
10:00-17:00, Distelweg 85, 
delokatie.org

3.
De Lokatie
Het tweede nóg 
grotere filiaal

Sociaal shoppen in Amsterdam Noord

4.
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 Ma-Za: 09:00-17:00, Zo: 10:30-17:00, Purmerplein 31-33, 
Instagram.com/_purmer

De VerbroederIJ
Een groene haven aan het IJ 

Purmer
Gezellige buurtontmoetingsplek, koffiebar, 
tweedehands kinderkleding en meubels

De VerbroederIJ is een 
creatie van buurtbe-
woners met pluktuinen, 

een stadsstrand en een paviljoen. In het 
paviljoen van De VerbroederIJ kun je 
lekker eten en drinken. Ook is er iedere 
dinsdag van de maand een buurtdiner. 

Purmer is een nieuwe buurtontmoe-
tingsplek aan het Purmerplein. Koffi e 
en iets kleins te eten kan in de koffi ebar. 
Er is een speelhoek voor de kleintjes en 
Woody and the Blowfi sh heeft een shop-
in-shop met tweedehandskinderkleding. 
Om een duurzame band met de buurt te 
creëren worden er wekelijks workshops 
gegeven voor alle leeftijden.

 Wo-Do: 11:00-23:00, Vr: 11:00-00:00, Za: 10:00-00:00, 
Zo: 10:00-20:00, Johan van Hasseltweg 21, deverbroederij.nl

6.

7.



Slinger door het verrassende Zuidoost en een beetje 
verder naar Diemen en Weesp. Ga van een 

voormalige bajes via een bruisende broedplaats 
naar een heuse bio boerderij. 

Zuidoost Highlights

 
   

 
De route start aan de H.J.E. Wenckebachweg en 
gaat kriskras door Zuidoost en eindigt in Weesp 
aan de Lange Muidenweg. Deze route is bedoeld 

als fietsroute maar is ook met de metro goed bereikbaar. 

Sociaal shoppen in Amsterdam Zuidoost

322,1  KM

HOE KOM 
JE ER?
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Kringloopwinkel RataPlan Diemen
Voor de échte vondsten moet je iets 
verder de stad uit 

Spullen voor in huis, kleding, 
meubels, witgoed, boeken, 
speelgoed en zelfs fi etsen. Het 
assortiment bij RataPlan 
Diemen is groot. Bij RataPlan 
doen mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt weer  
werkervaring op. En het kopen 
van tweedehands draagt bij 
aan een duurzame stad.

2.

   
 

De route start aan de H.J.E. Wenckebachweg en 
gaat kriskras door Zuidoost en eindigt in Weesp 
aan de Lange Muidenweg. Deze route is bedoeld 

als fietsroute maar is ook met de metro goed bereikbaar. 

A Beautiful Mess
Een restaurant, 
koffiebar en winkel 
vol goedheid 

In de voormalige wasruimte van de Bijlmer-
bajes eet je smakelijke hapjes, bereid en 
geserveerd door vluchtelingen. De ruimte 
is sfeervol ingericht met een bontgekleurde 
bar en vrolijke lampen. Naast het terras 
vind je een conceptstore met creatieve, 
duurzame cadeaus.

1.

 Di: 17:00-22:00, Wo-Za: 11:00-22:00, H.J.E. Wenckebachweg 48,
 abeautifulmess.nl

 Ma-Vr: 9:00-18:00, Za: 10:00-18:00, Zo: 12:00-17:00, 
Weesperstraat 140 Diemen, rataplan.nl

22,1  KM



Heesterveld
Creative Community
Ooit was deze fl at een no-
go area. Inmiddels is het 
een bruisende broedplaats 

met schilders, fi lmmakers en graffi ti artists, 
afkomstig van over de hele wereld. De dames 
met Surinaamse roots van Juiciety hebben als 
missie om mensen te inspireren tot gezonder 
leven. En bij het gezellige Oma Ietje eet je 
huisgemaakte taarten en sandwiches.

Proefzaak Brouwerij Kleiburg
Proef lokale bierbrouwsels bij de enige echte 
kloosterbrouwerij van De Bijlmer 
De christelijke leefgemeenschap het Kleiklooster 
vestigde zich in 2015 in fl at Kleiburg. Naar eeuwenoude 
kloostertraditie werd daar ook een brouwerij bij opge-
richt. Het bier kun je proeven in de Proefzaak, gevestigd 
in een fraai ingerichte groene loods. Bij je biertje eet je 
lekkere seizoensgebonden gerechten van lokale 
ingrediënten of een heerlijke kalfs- of vegan-
burger. Een deel van de winst wordt besteed aan 
maatschappelijke activiteiten van het klooster.

1.1.4.

3.

 Oma Ietje Ma-Di: 09:00-16:30, Wo-Vr: 09.00-23:00, Za: 09.00-17.00, 
Heesterveld 77, heesterveldcc.nl

Sociaal shoppen in Amsterdam Zuidoost

 Ma-Wo: 10:30-22:30, Do-Za: 10:30-00:00, Hullenbergweg 6, 
brouwerijkleiburg.nl

De christelijke leefgemeenschap het Kleiklooster 
vestigde zich in 2015 in fl at Kleiburg. Naar eeuwenoude 
kloostertraditie werd daar ook een brouwerij bij opge-
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De Groene Griffioen Weesp
Op bezoek bij een biologische melk-
veehouderij en kaasboerderij 

De Groene Griffi oen is een 
biologische educatie- en 
kaasboerderij. Je kunt een 
kijkje nemen in de stallen, 
bij de kalfjes en een kaas-
workshop volgen. Kom je op 
bezoek neem dan vooral een 
boodschappenmand mee. In 
de winkel verkopen ze 
producten van de boerderij 
en andere lokale producten.

Kringloop Centrum Zuidoost
Goed snuffelen en je zult vinden 
We weten het allemaal, wie parels bij 
de kringloop wil vinden moet het wat 
verderop zoeken. In Kringloop 
Centrum Zuidoost heb je een 
grotere kans op goede vondsten. 
Behalve de standaard kringloopspul-
len, hebben ze bij dit Kringloop Centrum 
ook fi etsen, bouwmaterialen en sportartikelen.

 Ma-Vr: 10:00-18:00, Za: 10:00-17:00, Zo: 11:00-17:00, 
Schepenbergweg 26, kringloopcentrumzuidoost.nl

 Di: 10:00-12:00, Vr: 10:00-18:00, Za: 10:00-16:00 en op afspraak 
(winkel), Za: 10:00-16:00 (boerderij), Lange Muiderweg 18a Weesp, 
degroenegriffioen.nl

6.

5.



Sociaal shoppen in Amsterdam West

Fiets langs sociale initiatieven die impact maken op mens en 
milieu. Van handbedrukte sweaters en unieke kunst tot alle 

smaken Tony Chocolonely. Iets eten doe je bij een bijzondere 
bakkerij, op een boerderij of in een mediterraans restaurant.

West Highlights

 

 
De route loopt vanaf de Jan Pieter Heijestraat 
langs de Bilderdijk en de Marnixstraat, om 
vervolgens door het Westerpark te gaan en te 

eindigen op de Spaarndammerstraat. Deze route is bedoeld 
als fietsroute, maar is met de tram grotendeels bereikbaar. 312,4 KM

HOE KOM 
JE ER?
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1.

 Di-Vr: 10:00-18:00, Za: 12:00-17:00, Jan Pieter Heijestraat 129-H, loenatix.nl

 Ma: 12:00-18:00, Di-Vr: 11:00-19:00, Za-Zo: 11:00-18:00, 
Hannie Dankbaarpassage 27, recyclefietsen.nl

6.6.6.2.

Loenatix
Unieke urban outfits 

De organic en fair trade items 
zijn bedrukt met toffe prints en 

worden gemaakt door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, veelal met een psychische 
beperking. Zo tekende een schizofrene jongen 
tijgerprints met de hand, en een autistische 
jongen maakte prints volledig opgebouwd uit 
stipjes. Van rompers tot tanktops en oneindig 
veel gave T-shirts. Ook ter plekke te laten maken.

Recycle
Verantwoorde stadsfietsen 

In De Hallen koop je 
fi etsen van Nederlandse
merken als Roetz, 
Veloretti en Brik. In 
de werkplaats worden 
fi etsen gerepareerd 
door kundige mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook vind 
je in de prachtige hoge 
ruimte allerhande fi ets-
gerelateerde artikelen.

12,4 KM



 Di-Vr: 11:00-18:00, Za-Zo: 12:00-17:00, Hannie Dankbaarpassage 23, 
beeldendgesproken.nl

Beeldend Gesproken6.6.6.6.3.

 Ma-Za: 08:45-16:30, Bilderdijkstraat 143, iambe.nl

Bakkerij Iambe
Met liefde gebakken 
broden en taartjes 

Bij biologische bakker Iambe werken mensen 
met een verstandelijke beperking onder bege-
leiding van professionele bakkers. De perfecte 
plek voor een pitstop, want ze hebben hier 
ook goede koffi e, brioches en appeltaart. Kies 
uit een rijk assortiment aan broden voor mee 
naar huis. Van walnotenbrood tot een rogge-
bol met heerlijk krokante korst.

4.

Sociaal shoppen in Amsterdam West

Een podium voor 
kunstenaars 
Kunstenaars met een 
psychiatrische achtergrond 
worden door Beeldend 
Gesproken ondersteund. 
Deze bijzondere galerie 
met kunstuitleen is te 
vinden in De Hallen.
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LENA
Kleding lenen in plaats van kopen 
Dat de kledingindustrie 
nou niet bepaald schoon 

of mensvriendelijk is, inspireerde op-
richter Suzanne Smulders tot het geweldige 
kledinginitiatief ‘Lena the Fashion Library’. 
Abonnees lenen de leukste kleding via 
een puntensysteem. Het aanbod varieert 
van geruite jumpsuits tot in het oog 
springende zijden jurkjes. Met het 
project Slow Working Spaces begeleidt 
LENA ook mensen met een burn-out.

 Ma: 10:00-19:00, Wo: 11:00-19:00, Do 11:00-20:00, Vr: 11:00-19:00, 
Za 11:00-17:00, Westerstraat 174H, lena-library.com

5.
Midwest
Een modern buurthuis en een 
bedrijvenverzamelgebouw ineen 

In dit prachtige Amsterdamse School-
gebouw zit Midwest. De vroegere 
gymzaal is nu de plek voor een lekkere 
cappuccino en een goed gesprek met 
buurtbewoners. De klaslokalen wor-
den verhuurd aan lokale creatieven. 
In de tuinen experimenteren vrij-
willigers, van imker tot loodgieter, met 
klimaatbestendigheid.

 Ma-Vr: 09:00-17:00, Cabralstraat 1, inmidwest.nl

6.

 Ma-Za: 08:45-16:30, Bilderdijkstraat 143, iambe.nl



Sociaal shoppen in Amsterdam West

Tony's Chocolonely Store
Slaafvrije chocolade smaakt 
echt nog lekkerder 

7.
Je kijkt je ogen uit in deze winkel en ja, echt, je mag 
alles proeven. Naast de repen kun je in Tony’s Store 
exclusieve items kopen. Het motto van dit chocolade-

merk: ‘samen maken we 100% slaafvrij de norm in 
chocolade’. De cacao die Tony’s Chocolonely 

voor de repen gebruikt is herleidbaar, en 
zonder slavernij en uitbuiting geoogst. Er 

wordt bovendien een eerlijke prijs voor betaald.  

 Ma: 12:00-18:00, Di-Vr: 10:00-18:00, Za: 12:30-18:00, Zo:12:00-18:00, 
Pazzanistraat 1, tonychocolonely.com

 Di-Do: 10:00-22:00, Vr: 10:00-23:30, Za-Zo: 11:00-22:00, 
Spaarndammerdijk 319, buurtboerderij.nl

Buurtboerderij Ons Genoegen
In een idyllisch stukje Westerpark 
vind je deze sfeervolle buurtboerderij 
De geweldige tuin en het 

terras zijn een heerlijke plek om te zitten. 
Een deel van het aardige personeel heeft 
een afstand tot de arbeidsmarkt. De prijzen 
voor pannenkoeken, soepen of broodjes 
zijn on-Amsterdams laag. Op dinsdag tot 
en met zondag wordt er om half zeven een 
driegangenmenu voor € 9,50 geserveerd. 

8.
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Restaurant Freud
De weg terug naar de arbeidsmarkt via het 
werken in een heerlijk restaurant

Op de kaart staan o.a. een Franse vissoep, vegetarische tabouleh en een 
klassieke steak tartare. In het mooie, modern ogende restaurant werken 
mensen met een een afstand tot de arbeidsmarkt als kok, gastheer/vrouw 
of afwasser. Freud is tevens een offi cieel leer-werkbedrijf voor iedereen 
die het horecavak wil leren.

 Di-Zo: 17:00-23:00, Spaarndammerstraat 424, restaurantfreud.nl

9.
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Makers Unite
Co-creatie en creativiteit 
leidt tot sociale integratie

Plastic Whale
Ga mee plasticvissen 
            uit de grachten

1. 2.

Merken als Bas Kosters, 
Goat Apparel, Ben & Jerry’s 
en Tommy Hilfi ger hebben 
een samenwerking gedaan 
met Makers Unite. Bij Ma-
kers Unite krijgen nieuw-
komers met een creatieve 
achtergrond een leertraject 

en platform om hun werk hier voort te zetten. 
Van de deelnemers aan het leertraject vond 86% 
een passende nieuwe baan in de Nederlandse 
creatieve sector. 
Op de website van Makers Unite kun je de kleding 
en accessoires die bij Makers Unite worden 
gemaakt kopen en zo bijdragen aan het project.

 makersunite.eu

Plastic Whale vist niet alleen plastic uit de Amster-
damse grachten maar werkt ook aan educatie over 
het wereldwijde plastic probleem. En van het 
opgeviste plastic worden boten en interieuritems 
als akoestische wandpanelen, stoelen, lampen en 
tafels gemaakt. Met je bedrijf, als groep of alleen 
kun je samen met Plastic Whale komen plastic-
vissen. Je kunt je via de website van Plastic Whale 
aanmelden voor het plasticvissen.

 plasticwhale.com
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Boro Mini 
Natuurlijk, duurzaam
en sociaal 
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CRE8
Een leerschool voor de 
nieuwe ambachten van 
de 21ste eeuw 

Amsterdam Underground
Pure verhalen over het leven op straat

4. 5.

3.

In het atelier in Nieuw-West werken 
langdurig-werkzoekenden of status-
houders aan het maken van baby-
producten als dekentjes, slabbetjes, en handdoeken. 
Boro*Mini gebruikt alleen natuurlijke, niet-toxische 
verfstoffen uit planten, wortels en mineralen. 

 boromini.com

Bij CRE8 krijgen jongeren met een afstand 
tot de arbeidsmarkt een leertraject van 
productie tot sales van de nieuwe 
ambachten 3D-printen en lasersnijden. In 
de webshop vind je cadeaus voor iedereen. 
 c-r-e-8.nl

De gidsen van Amsterdam Underground hebben 
allen op straat moeten leven als gevolg van mid-
delengebruik. Door het luisteren naar hun ver-
halen zie je een kant van Amsterdam die je nog 

niet eerder hebt gezien. Het project streeft naar 
meer begrip voor (ex)verslaafden en vergroot de 
zelfredzaamheid en eigenwaarde van de gidsen.

 amsterdamunderground.org
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Rederij Lampedusa
De meest kleurrijke rederij 
van de stad 

Chocolatemakers
Biologische cacao; 
van boon tot reep

6. 7.

Twee op het Italiaanse land Lampedusa
achtergelaten vluchtelingenboten 
varen nu door Amsterdam. Het 
gemêleerde gezelschap van Rederij 
Lampedusa met roots in Syrië, 
Somalië, Eritrea, Egypte en Nederland 
brengen je over de grachten. Vergezeld 
van de migrantenverhalen van vroeger 
en nu. Je kunt een tour met Rederij 
Lampedusa boeken via de website.

 rederijlampedusa.nl

Chocolatemakers heeft het gehele proces van boon 
tot reep zelf in de hand. Biologische cacao wordt 
rechtstreeks bij de boeren in Congo, Peru en 
Dominicaanse Republiek ingekocht. De boeren 
krijgen een eerlijke prijs voor hun werk en worden 
ondersteund om zich (duurzaam) te ontwikkelen. 
Vanaf januari 2020 kun je op vrijdagmiddag een 
rondleiding krijgen door de duurzaamste chocolade-
fabriek van de wereld. 

 chocolatemakers.nl
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Lola Luid
Creatieve broedplaats 
en opvang 

Tuinen van West
De vier groene polders 
van Amsterdam 

9. 10.

8.

Op deze bruisende plek werken en leven creatieve 
ondernemers, culturele of maatschappelijke 
initiatieven en asielzoekers of uitgeproce-
deerden onder één dak. Je vindt er het Foreign 
Art Museum, bijles en programmeren met Lego 
voor kinderen, ateliers en exposities.  
 lolaluid.nl

Een dertigtal ondernemers met een sociale en/of 
duurzame missie vullen met cultuur, sport, recreatie, 
kunst, horeca en (stads)landbouw deze groene stuk-
ken van de stad in. Bij Terragon Nature Lab, The Beach 
en Mijn Stadstuin kunnen kinderen op natuurkamp 
en kun je zelf groenten verbouwen.  
 tuinenvanwest.info

Leer over de duurzame ontwikkelingen in de stad 
tijdens een bijzondere tour op houten Coco-Mat 
fi etsen. Tijdens de fi etstocht leer je over de histo-
rie en ontwikkelingen van Amsterdam op groen 

gebied. Je leert Amsterdam op een heel andere 
manier kennen. Je boekt een tour via de social 
media van de Wooden Bike Experience. 

 Instagram.com/wooden.bike.experience

Wooden Bike Experience
Op houten fietsen langs 
de duurzame plekken in de stad  


