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Wat is er te zien?
House of Watt
House of Watt bevind zich in het oude CASA 400 gebouw, dat nu 
naar een nieuw gebouw is verhuisd aan de Eerste ringdijkstraat. 
Hotel CASA staat bekend om zijn bijzondere concept. Van oktober 
tot juni dienen de meeste hotelkamers als studentenhuisvesting 
en in de zomer komen alle kamers vrij voor boekingen. Het geheel 
gerenoveerde oude CASA 400 gebouw dient nog steeds als stu-
dentenhuisvesting.

Elsa’s Café
In het boek van Herman Koch werd dit beschreven als het 
gewone mensen café. De naam Elsa’s is afgeleid van beroem-
de Elsa Maxwell. Zie ook De Kas, waar Herman Koch ook over 
heeft geschreven.

Het boddaerthuis
In 1903 opende jonkvrouw Elisabeth Boddaert (1866-1948) 
in Amsterdam haar eerste Tehuis voor Dagbehandeling van 
Schoolgaande jeugd. Bedoeld voor jongens en meisjes van 6 
tot 12 jaar die in armoede leefden en thuis weinig aandacht 
kregen. Het motto was ‘Overwin het kwaade door het goede’. 
Die tekst stond op een koperen plaat op de voordeur. In 
2003 wist het Boddaertwerk nog haar honderdjarig bestaan 
te vieren, maar door Jeugdzorg werden de  Boddaertcentra 
overbodig.

De Gooische Stoomtram
Hier bevond zich het oude gebouw van de Gooische Stoom-
tram Maatschappij. Voor het gebouw reed de stoomtram die ‘t 
Gooi met Amsterdam verbond. In de volksmond werd de tram 
De Gooische Moordenaar genoemd, wegens de vele ongeval-
len, die in totaal aan 117 mensen het leven kostten.

Christus Koningskerk
De aanleiding voor de bouw van de Christus Koningkerk 
vormde de in 1944 gedane belofte van katholiek Amster-
dam, dat wanneer de stad voor vernietiging en hongersnood 
gespaard zou blijven, een kerk ter ere van Christus Koning 
gebouwd zou worden. Helaas werd de kerk in 1996 vanwege 
de ontkerkelijking gesloten en is de kerk geruime tijd met 
sloop bedreigd. Inmiddels zijn er grote plannen om de kerk 
om te bouwen naar een theater en hotel. 

De Kas
Als je het boek Het Diner van Herman Koch hebt gelezen, zou 
je dit restaurant wellicht herkennen. In het boek wordt res-
taurant De Kas beschreven als het typische chique restaurant 
voor de elite.  De Kas werd ongeveer 20 jaar geleden populair  
door de nadruk die er werd gelegd op duurzaamheid en 
natuurlijkheid, om de groenten en kruiden die ter plaatse 
biologisch worden geteeld. 

Huize Frankendael
Frankendael is de enige overgebleven buitenplaats in de 
Watergraafsmeer. Langs de Middenweg lagen ooit tientallen 
buitenplaatsen naast elkaar. Ver van de drukte van de stad 
kon de eigenaar zich daar in kleine kring terugtrekken om te 
genieten van de natuur, de oogst aan groente en fruit en de 
rust van het buitenleven.

De Kluizenaarshut
Dit is een zogenaamde ‘’folly’’ (een nep ruïne) uit de 19e 
eeuw. Bij deze folly hoorde een levensgrote pop genaamd de 
Heremiet van Frankendael. Tussen 1835 en 1867, vormde de 
kluizenaar in zijn vervallen behuizing op het eiland één van de 
grootste attracties: gehuld in monnikspij en staand naast zijn 
doodskist eiste hij de aandacht op van de bezoeker. Boven-
dien kon de kluizenaar in beweging worden gebracht.

Schoorsteen van de kwekerij
Voorheen stonden hier de kassen van kwekerij van Vliet & 
Wielinga, wat nu de Intratuin is aan de Nobelweg. Onder 
de schoorsteen bevind zich een ketelhuis dat gebruikt werd 
tijdens de tweede wereldoorlog.

Schoorsteen van de kwekerij
Dit zijn de volkstuinen van park Frankendael. Klein Dantzig 
bestaat meer dan negentig jaar. Naast Klein Dantzig bevinden 
zich De Vink schooltuinen.

Huis in park Frankendael
Dit is de woning van de eigenaar van de intratuin die we zo 
ook zullen zien. Dit is de enige woning in park Frankendael. 

Huis in park Frankendael
Intratuin Amsterdam, ooit begonnen als plantenkwekerij Vliet 
en Wielinga op de plek van het huidige Amstel station, daarna 
verhuisd naar park Frankendael. Het tuincentrum is erg be-
trokken binnen de activiteiten in Watergraafsmeer. 

Pieter Nieuwland College
De baksteenmozaïekmuur van Berend Hendriks heeft een 
kunsthistorische waarde als één van de meest opvallende en 
grootste Amsterdamse baksteenmozaïeken gemaakt door 
Berend Hendriks. Het mozaïek is gemaakt in de voor hem 
kenmerkende stijl, die in de jaren zestig half-abstract en half-fi-
guratief was.

Ontwikkeling Eenhoorngebied
Deze woningen die binnenkort gesloopt worden zijn een 
goed voorbeeld van de plannen voor het Eenhoorngebied. 
De parkeerplaats tegenover House of Watt wordt omgetoverd 
tot een groene ontmoetingsplek voor en door de buurt. Op 
de plek van deze woningen worden nieuwe appartementsge-
bouwen gebouwd.  

Ga naar rechts en loop langs de BAX shop en de vomar. 
Aan je linker zijde ziet je een afgesloten woonwijk. 

Loop verder rechtdoor langs de Vomar en steek de weg 
over. Voor je staat een grote kerk.

Loop rechtdoor en ga rechts bij de Willem Beukels-
straat. Ga vervolgens links de Zacharias Jansenstraat in 
en loop rechtdoor. Aan u rechterkant ziet u een pand 
met nummerr 49.

Ga naar rechts bij de Cornelis Drebbelstraat en vervol-
gens naar links. Aan u rechterkant ziet u het telefoonkan-
toor. loop de straat uit tot u bij de Middenweg bent en 
ga naar rechts. Aan de overkant ziet u een tramhalte en 
een gebouw daarachter staan.

Loop rechtdoor. Kijk voordat je over de brug gaat nog 
even naar de overkant. Je ziet een café met grote zons-
chermen.

Ga over de brug. Op gegeven moment zie je een grote 
kas.

Volg rechts het lange pad tussen de bomen naar een 
groot monumentaal pand.

Loop langs het gebouw over het grindpad. Je komt in 
de tuin van Huize Frankendael. Nu kan je aan het einde 
door de poorten over een bospad lopen. Ga na het 
bospad naar links en over de brug. Eenmaal over de 
brug kan je naar rechts. Halverwege dit pad kan je aan 
je rechterkant een ruïne zien aan de overkant van het 
water.

Aan het einde van dit pad ga je naar links. Voor je zie je 
een speeltuin en ook een hoge schoorsteen. 

Ga naar links. In het gebied waar je je nu bevind is ook 
de wekelijkse Pure Markt. Als je rechtdoor loopt zie je 
aan je rechterkant onder andere de basis van de scou-
ting. Op gegeven moment zal je een huis zien. 

Loop het pad uit en ga naar links. Als je hier rechtdoor 
loopt begin je de volkstuinen van park Frankendael te 
zien.

Als je het einde van het park nadert ga je naar rechts. 
Aan de overkant zie je de intratuin. 

Steek over naar de overkant als je bij het pieter nieuw-
landcollege bent.

Naast de school is er een straat. Ga hierin en op gege-
ven moment kom je langs een wit gebouw met gekleur-
de palen. Ga door de palen en House of Watt is om de 
hoek!


