
 WONDERWOOD

Uniek houten design

In een mooi hoekpandje met originele 
plafondschilderingen zit design walhalla 
Wonderwood. Het is misschien wel de 
enige winkel ter wereld die gespeciali-
seerd is in designmeubelen van plywood, 
oftewel gebogen laagjes hout. Je vindt 
hier uitzonderlijk vintage design uit de 
jaren ’40, ’50 en ’60, maar ook moderne 
meubels en exclusieve re-editions. 
Rusland 3
www.wonderwood.nl 

 HÔTEL DROOG 

Alles onder een dak

Hôtel Droog is de fi jne conceptstore van 
legendarisch ontwerpcollectief Droog De-
sign. De winkel telt 700 m2 en je kunt je 
hier uren vermaken. Op de begane grond 
vind je naast unieke Droog Design stuk-
ken ook serviezen, vazen en cadeaus, en 
zelfs exclusieve kleding. Het Droog Café 
op de eerste verdieping serveert heerlijke 
(bio) sappen, soepen en broodjes.
Staalstraat 7b
www.hoteldroog.com

 BADEN BADEN INTERIOR

High end badkamers en meer

Bij Baden Baden vind je volop high end 
design van merken als Boffi , Flexform 
en Piet Boon Collection. Zoals de naam 
van de winkel al doet vermoeden ligt de 
focus op badkamers, maar de collectie is 
veel breder dan dat. In de bijna 400 m2 
grote winkel vind je ook meubels, plaids, 
serviezen en kunstobjecten om je huis 
mee te verfraaien.
Valkenburgerstraat 201A
www.badenbaden.nl

 ROCHE BOBOIS

Meubels in alle stijlen

Het prestigieuze Parijse designbrand 
Roche Bobois vraagt regelmatig topont-
werpers als Jean-Paul Gaultier, Missoni 
en Sonia Rykiel stoffen voor ze te ont-
werpen. In deze gigantische winkel zijn 
de resultaten allemaal te bewonderen, 
plus nog vele andere meubelcollecties 
en woonaccessoires. De stijl is opvallend 
breed: een mix van rustiek klassiek, bohe-
mien en strak design.
Valkenburgerstraat 123
www.rochebobois.com

 CAFÉ-RESTAURANT DE PLANTAGE

Mediterraan menu

In een prachtig monumentaal gebouw 
van Artis zit De Plantage. Dit enorme 
café-restaurant is stijlvol ingericht door 
Studio Linse en serveert de hele dag 
door goed eten. Geen typische brasse-
riegerechten maar originele mediterrane 
creaties. Ook leuk: je kijkt uit op de kooi 
van de lepelaar!
Plantage Kerklaan 36
www.caferestaurantdeplantage.nl

 SISSY-BOY

Klein warenhuis

Bij Sissy-Boy shop je niet alleen fi jne 
kussens, vaasjes, schaaltjes, glazen en 
andere interieuraccessoires, je kunt er 
ook meteen een nieuwe garderobe aan-
schaffen voor man, vrouw en kind. Plus 
kindercadeaus, tuinartikelen, bankstellen 
en mooie schriftjes. En als je dorstig 
en hongerig bent geworden van al dat 
winkelen, vlei je neer in het café voor 
goede koffi e, scones, salades, sappen en 
broodjes.
KNSM-laan 19
www.sissy-boy.nl

 POLS POTTEN

Designmeubels en stylingspullen

Bij Pols Potten hebben ze alles om je huis 
mee in te richten. Je vindt hier een bonte 
verzameling vaasjes, glazen, vloerkleden, 
kussens, spiegels, lampen en tegeltjes uit 
de eigen collectie. Maar ook kookboeken, 
sieraden en meubels van andere merken. 
Achterin is het grotere werk te vinden: van 
lekkere loungebanken tot kleurrijke lampen.
KNSM-laan 39
www.polspotten.nl

 IMPS&ELFS+FRIENDS

Kinderbedden en meer

Bij Imps&Elfs+Friends vind je de betere 
kinderbedden, van schattige wiegjes tot 
handige uitschuifexemplaren en leuke 
stapelbedden. Maar ook alles om het 
bed en kind mee aan te kleden, bijvoor-
beeld van coole merken als Bellerose, 
Bobo Choses, Finger in the Nose en het 
eigen Imps&Elfs. En dan is er ook nog 
zorgvuldig geselecteerd speelgoed.
KNSM-laan 297
www.imps-elf.com

 BED HABITS

Alles voor in de slaapkamer

Op de twee verdiepingen van Bed 
Habits staan prachtige designbedden 
uitgestald, rijk gedrapeerd met super-
zachte plaids, kussens, spreien en lakens 
van onder andere het Amsterdamse 
home-couture merk MrsMe. Maar je vindt 
hier ook genoeg om je woonkamer mee 
in te richten: van nieuwe accessoires tot 
vintage vaasjes.
Oostelijke Handelskade 639
www.bedhabits.nl

 MERCAT

Als een Spaanse mercado

Mercat is opgezet als een Spaanse markt: 
een plek met veel verse producten in een 
levendige omgeving. Uiteraard zijn er 
fantastische hammen voor bij de borrel, 
maar je eet hier ook volwaardige maaltij-
den. Bijvoorbeeld een authentieke paella 
of een solomillo Ibérico. Het knappe 
interieur van architectenbureau Concrete 
is al een happening op zich.
Oostelijke Handelskade 4
www.mercat.nl

 
 

 

 

Shoproute Wonen & Design
Of het nu gaat om een design badkamer, gebogen houten meubels of eyecatching accessoires om je huis mee af te stylen, in Amsterdam barst het van 
de interieurwinkels. Praktisch alle grote designbrands zijn langs deze route vertegenwoordigd. En wat er nog ontbreekt, vind je bij Design020 op IJburg, 
waar je met tram 26 vanaf Rietlandpark binnen tien minuten bent. Ontdek meer leuke winkels en shoproutes op iamsterdam.com/shoppen



VERVOER:
De route begint aan de oostkant 
van het Centrum en loopt via de 
Plantagebuurt naar Sporenburg en 
KNSM. Deze route is vooral geschikt 
om op de (OV-) fi ets te volgen, maar je 
kunt voor een deel ook de tram nemen. 
Neem bijvoorbeeld vanaf café-
restaurant De Plantage tram 10 op de 
hoek van de Sarphatistraat en het 
Alexanderplein. Stap vervolgens uit 
op de KNSM-laan voor Sissy Boy, Pol’s 
Potten en Imps&Elfs+Friends.

Wonen & Design

 
 

 

 


