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13.00 uur: vertrek Marie Heinekenplein aan de kant van de Ferdinand Bolstraat 
Route: Ferdninand Bolstraat, Stadhouderskade, Nassaukade, de Clercqstraat, Adm. 
de Ruijterweg, Jan Evertsenstraat, Mercatorplein:  
 
68 The dream bike project 
Wat is jouw droomfiets? Misschien zie je hem wel op het 
Mercatorplein waar MeBike zo veel mogelijk exclusieve 
droomfietsen presenteert. Naast de imposante Dream Bike 
Expo kun je daar ook genieten van de Me Bike Art Collection. 
Verschillende werken op canvas, 3d, foto, korte filmpjes, 
customized fietsen en nog veel meer. Tijd voor actie? Er is ook 
een BMX Flatground evenement met de beste bmx-rijders van 
de wereld! Waar en wanneer: Mercatorplein, van 11:00-17:00. 
Meer info: www.mebike.org 
 
69 Circus Elleboog 
Altijd al op een eenwieler willen fietsen? Je kunt het nu proberen. 
Tegen een borg , zoals ID kaart of rijbewijs, leen je gratis 
een eenwieler. Wie het nog niet kan, krijgt les. Wie het al een 
beetje kan, mag met de andere twee activiteiten meedoen: 
parcours of fietstocht. Het parcours heeft een fietswip, hindernisbaan 
en slalompionnen. Geoefende eenwieleraars kunnen 
hier hun kunsten laten zien! Je kan ook meedoen aan de 6 kilometer 
lange fietstocht. Vanaf het Mercatorplein fiets je op 1 
wiel door de Baarsjes, Bos en Lommer, GeuzenveldSlotermeer 
en Slotervaart. Circus Elleboog trakteert de deelnemers op 
een hapje en een drankje. Waar en wanneer: circus Elleboog 
is op het Mercatorplein van 12.00 tot 16.30 uur. De fietstocht 
begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een uur. Meer info: 
www.elleboog.nl 

 
13.30 uur: vertrek Mercatorplein 
Route: Hoofdweg, Jan van Galenstraat:  
 
67 Van Galenstraat Vrachtwagenvrij 
Eén van de meest vervuilde straten van Amsterdam geeft 
een straatfeest dat tot nadenken stemt. De vereniging VGVV 
(vangalenvrachtwagenvrij) organiseert tal van activiteiten 
die laten zien dat het leven in en rond de Jan van Galenstraat 
beter kan zijn dan nu! Probeer de elektrische scooters en 
steps, maak gratis 3D-kaartjes, laat je schmincken en laat 
je voorlichten over diverse sporten. Proef tussendoor van 
de heerlijke vegetarische hapjes van Eatgreen. Stap in de 
demonstratiebus van het GVB en kijk hoe je met een OVchipkaart 
makkelijk kunt reizen. Ga in debat met de politiek 
over maatschappelijke onderwerpen. Stichting DOCK geeft 
uitleg over gemeentelijke subsidie aanvragen e.d. Kom kijken, 
praat mee, dans mee, denk mee, en doe mee met onze 
prijsvraag. Waar en wanneer: Jan van Galenstraat 107, bij 
activiteitencentrum De Bestevaer, vanaf 10.00 uur. Meer info: 
www.vangalenvrachtwagenvrij.nl  
 
14.00 uur: Vertrek Jan van Galenstraat 
Route: Jan van Galenstraat, 2e Hugo de Grootstraat, Nassaukade,  
1e Marnixplantsoen: 
 
79  Marnixconcerten 
In het Marnixplantsoen is de hele middag een gevarieerd 
muziekprogramma te beluisteren. Circa 12 bands, ensembles 
en soloartiesten. Voor elk wat wils: funk, Jazz, blues, maar 
ook Pop en alternatieve genres. Wilt u ook optreden? Neem 
dan vlug contact op. Waar en wanneer: 1e Marnixplantsoen 
Centrum van 13.30 tot 17.00 uur. Meer info: 92.lennart@gmail. 
com 
 
14.30 uur: vertrek 1e Marnixplanstoen 
Route: Marnixstraat, Haarlemmerplein, Haarlemmerhouttuinen, Westertoegang,  
De Ruyterkade, Piet Heinkade, Kattenburgerstraat, Prins Hendrikkade, 
Valkenburgerstraat, mr. Visserplein: 
 



09 Maak van het mr. Visserplein een fijn plein! 
Hoe maak je van het chaotische mr. Visserplein een plein 
waarop iedereen zijn weg kan vinden? Denk hierover mee 
in de workshop “Een prettige inrichting van Mr. Visserplein. 
Een utopie?”. De deelnemers beginnen met een schone lei 
en schetsen hoe een menswaardig plein er uit kan zien. Het 
gekozen ontwerp wordt met markeringen op het plein zichtbaar 
gemaakt. Waar en wanneer: mr. Visserplein, bij entree 
Synagoge van 11.00 tot 17.00 uur. Meer info op: www.baluw.nl 

 
15.00 uur: Vertrek mr. Visserplein 
Route: Weesperstraat, Wibautstraat, Torrontotunnel  
(de tunnel van de Mauritskade onder de Wibautstraat): 
 
25 Tunnelfest 08 
Feest in de Torontotunnel. Hoofdthema: schone lucht. 
Bezoekers dansen op een bijzondere locatie, waar normaalgesproken 
de veroorzakers van de luchtvervuiling domineren. 
Zie en ervaar de feiten en gevolgen van luchtvervuiling. Een 
vj projecteert tekst, uitleg en beeldmateriaal op een groot 
vlak van de tunnel van ca. 14 x 4 mtr. Bezoekers genieten van 
de prachtige wereld waarop wij leven. Met een extra dosis 
schone zuurstof krijg je bovendien letterlijk stof om over na te 
denken. Dit schrille contrast moet mensen aan het denken zetten. 
Waar en wanneer: Torontotunnel (bij het Weesperplein), 
van 10.00 tot 18.00 uur. Meer info: www.lovinlectro.nl 
 

15.20 uur: vertrek Torrontotunnel 
Route: Wibautstraat, prins Bernhardplein, Treublaan, Vrijheidslaan 
 
57 Whike demo team 
Whike combineert 2 sporten, fietsen en zeilen. Een hele groene 
manier van voortbewegen, en een hele nieuwe sport. Geen 
brandstof of batterijen nodig, alleen uithoudingsvermogen 
en wind. Twee jonge Whike sporters demonstreren de Whike 
en beantwoorden vragen. Ook is er een mogelijkheid om de 
Whike zelf gratis uit te proberen. Why Bike? Just Whike! 
Waar en wanneer: Berlagebrug – Vrijheidslaan, van 12.00 tot 
16.00 uur.  
 
16.00 uur: vertrek Vrijheidslaan (bij Berlagebrug) 
Route: Amsteldijk, Ceintuurbaan, Van Woustraat, Albert Cuypstraat 
 
Tal van activiteiten zoals: Folkpodium, Wereldpodium, Badkuipenrace, Schoner Vervoer Boulevard 
En op enige afstand: 
 
54 Tallbike gevecht 
Tallbikes zijn hoge fietsen, waarop je heerlijk neerkijkt op de 
rest van het verkeer. Laat de oude riddertijd herleven bij het 
landsduel in het Sarphatipark: een steekspel tussen twee 
tallbikes! Iedereen kan gratis meedoen aan het landsduel. 
Waar en wanneer: Sarphatipark, om 17.00 uur. 

 


