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För den som fortsätter förbi de stora shoppinggatorna Kalverstraat och Rookin och tar sig 
ner till de charmiga kanalkvarteren, hittar bland annat området som kallas De 9 Straatjes, 
eller de nio gatorna. På nio gator som går genom tre kvarter finns ett spännande utbud av 

butiker, kaféer och gallerier. Följ med på shoppingtur bland både välkända varumärken som har 
öppnat små konceptbutiker och trendiga livsstilsbutiker.
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Tolv butiker på nio 
gator i Amsterdam

1 Timothy Oulton
Runstraat 22

Butik, galleri eller vad är det egentligen? Lyxigt så det förslår i alla fall. Allt i 
butiken går att köpa för den som har rätt plånbok. Och vill du ha hjälp att inreda 
hela ditt hem så går det också bra. Den brittiska möbelskaparen har en större 
flaggskeppsbutik på annat håll i Amsterdam, men det räcker gott och väl att 
storögt kolla runt i butiken på Runstraat.

2 W-21 by Ecco
Wolvenstraat 21

I danska Eccos så 
kallade experiment- 
butik hittar du endast 
skor i ”limited edition”. 
Varje par finns 
dessutom bara i tolv 
par, så sannolikheten 
att kompisen kommer 
i likadana är minimal. 
Men det är inte bara 
skorna som är unika, 
här testas även hela 
retailkonceptet. Butiken 
är sevärd, med snygg 
inredning och en 
charmig liten innegård.

3 Marqt
Wolvenstraat 32

Dagligvarukedjan 
Marqt har tio butiker i 
Amsterdam, varav en i 
De 9 Straatjes-området. 
Butikerna är inte stora, men 
här finns ett brett utbud 
av fräscha färskvaror, fisk 
och kött  i manuella diskar, 
butiksbakat bröd och 
mycket annat, det mesta 
ekologiskt. Av hänsyn 
till miljön vill man inte 
transportera pengar  
i onödan, så butikerna är 
helt kontantfria.
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7   Daniel Wellington
Runstraat 5

Är det någonstans i Amsterdam som det hypade svenska klockmärket Daniel 
Wellington ska ha butik är det i De 9 Straatjes, närmare bestämt på Runstraat. 
Butiksinredningen är lika stilren som klockorna i skåpen.

5  Tony Cohen
Huidenstraat 28

Amsterdamfödde Tony 
Cohen har gjort succé 
med sitt eget modemärke 
Tonycohen, både i 
Nederländerna och 
internationellt. Märket 
har nu en pop ut-butik på 
Huidenstraat. Men det 
gäller att skynda dit, man 
vet aldrig hur länge den 
finns kvar där.

8 Fjällräven
Wolvenstraat 9

Den klassiska ryggsäcken 
är lika populär hos 
modemedvetna holländare 
som hos svenska skolbarn. I 
en minibutik säljer Fjällräven 
både ryggsäcken i ett antal 
olika storlekar och färger och 
andra outdoorprodukter ur 
det egna sortimentet.

6 Scotch & Soda
Berenstraat 15

För den som gillar 
holländska Scotch 
& Sodas kläder finns 
det flera butiker i De 9 
Straatjes-området. Bland 
annat denna som bara 
säljer märkets egna jeans. 
I närheten finns också en 
barnbutik och en killbutik.

4 PRJCT AMS
Gasthuismolen- 

steeg 18
Killar som gillar kläder, 
skor och accessoarer som 
inte hänger i långa rader på 
butikshängarna går gärna 
till PRJCT AMS. Här går 
modeskapare samman i olika 
designsamarbeten som säljs i 
begränsad upplaga.
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9 Jason Denham
Prinsengracht 531

Denham Jeanmaker är ett populärt holländskt jeansmärke, som inte helt 
oväntat har butik i De 9 Straatjes. Förvånas inte över de brittiska flaggorna, 
grundaren är född i Newcastle, England, men grundade sitt eget jeansmärke i 
Amsterdam 1998.

11 Ace & Tate
Huidenstraat 20

I det trendiga holländska 
glasögonmärket Ace 
& Tate sbutik hittar 
du handgjorda bågar 
till priser som hålls 
låga genom att man 
bland annat har hoppat 
över mellanleden i 
produktionen. Här finns  
till exempel solglasögon 
som tagits fram i 
samarbete med svenska 
killmodemärket CMMN 
SWDN.

10 Mipacha 
Hazenstraat 67

Letar du efter handgjorda 
sneakers från Peru så 
hittar du dem i butiken 
Mipacha. Vägg i vägg 
ligger Believe the Hype, 
där kan du skapa din egen 
sweatshirt - välj färg, text, 
logotyper, mönster m m 
efter eget tycke och smak.

12 Kaashuis Tromp
Elandsgracht 27

Inte bara klassiska 
holländska ostar utan ost 
från hela världen hittar du 
hos Kaashuis Tromp, som 
egentligen ligger utanför 
De 9 Straatjes-distrik-
tet, men bara ett stenkast 
därifrån, på Elandsgracht. 
Självklart får man 
provsmaka, och det är 
omöjligt att lämna butiken 
utan en välfylld påse.
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Håll koll på 
vart du ska
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Du vet väl att du kan få 
in den här kartan i din 
Google Maps-app? Gå in 
på Market.se och öppna 
den i din app därifrån.
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