ICONEN
In dit document vindt u een greep uit de collectie merken die verkrijgbaar zijn in
de I amsterdam Store, gevestigd in de IJ-hal van Amsterdam Centraal Station.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
pressoffice@iamsterdam.com

ICONS
In this document you will find a selection of brands available at the I amsterdam
Store, located at Amsterdam Central Station.
For more information please contact us:
pressoffice@iamsterdam.com
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1 AMSTEL BIER

Amstel bier is puur Amsterdams. Vroeger werd het vooral hier in de hoofdstad
gedronken. Dit meest oorspronkelijke Amsterdamse biermerk staat al 145 jaar
voor gezelligheid. Het werd voor het eerst gebrouwen aan de Mauritskade door
Beiersch-Bierbrouwerij De Amstel. In 1955 was Amstel bier de eerste
Nederlandse brouwerij die bier in blik exporteerde.
Amstel beer is pure Amsterdam. In years gone by it was consumed mainly here
in the capital. This most original of Amsterdam beers has been synonymous with
quality and enjoyment for 145 years. It was first brewed on the Mauritskade by
Amstel Bavarian Beer Brewery and in 1955 Amstel beer was the first Dutch
brewery to export canned beer.
www.amstel.nl
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2 HEINEKEN
Op 15 februari 1864 kocht de 22-jarige Gerard Heineken de Hooiberg, een kleine
brouwerij aan de Nieuwezijds Achterburgwal. Vier jaar later had hij genoeg
verdiend om een grote nieuwe brouwerij te laten bouwen in De Pijp. In deze
voormalige brouwerij is nu de Heineken Experience gevestigd. Het was zijn
kleinzoon Freddy Heineken die met tomeloze energie en een briljant gevoel voor
marketing – hij bedacht de ‘lachende e’ - de wereld veroverde met Heineken
bier.
On 15 February 1864, 22-year-old Gerard Heineken bought a small brewery, de
Hooiberg, on the Nieuwezijds Achterburgwal. Four years later he had earned
enough money to commission the construction of a new, much larger brewery in
De Pijp. The Heineken Experience is now housed in this building. It was his
grandson Freddy Heineken, with his boundless energy and brilliant feel for
marketing (he thought up the ‘smiling e’), who conquered the world with
Heineken beer.
www.heineken.com
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3 BROUWERIJ ’T IJ , DE PRAEL, TROOST & JOPEN
Jaren nadat grote brouwers hun productie naar buiten verplaatsten, brengt een
nieuwe generatie kleinschalige bierbrouwers nieuw leven naar de binnenstad.
Vanuit historische gebouwen zoals een windmolen (‘t IJ), een voormalige Kerk in
Haarlem (Jopen), of een klooster (Troost) en zelfs midden in de oude binnenstad
op de Wallen (De Prael) verrijken ze het aanbod met heerlijke speciaalbieren.
Many years after the big brewers moved their production facilities outside the
city, a new generation of beer brewers have brought new life to city centres.
From within historical buildings like a windmill (The IJ), a former church in
Haarlem (Jopen), a convent (Troost), and even in the heart of the old city centre
in Amsterdam’s Red Light District (De Prael), they enrich the products already
available with their truly delicious speciality beers.
www.iamsterdam.com/brouwerijen
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4 BOLS
In 1575 opende de familie Bols ‘het Lootsje’, een kleine stokerij aan de
Rozengracht in Amsterdam. Het bedrijf is tegenwoordig de oudste stokerij ter
wereld. De in 1652 geboren kleinzoon van de oprichter, Lucas Bols, maakte van
het bedrijf een internationaal bekende merknaam. In 1954 nam Bols ook de
distilleerderij Wynand Fockink over. Bols produceert onder meer likeur, jenever,
wodka en gin.
In 1575 the Bols family opened 'Het Loosje', a small distillery on the
Rozengracht in Amsterdam. But it was the founder's grandson, Lucas Bols (born
in 1652), who turned the business into an international brand. In 1954, the Bols
company also took over the distillery Wynand Fockink.
Today, Bols is the oldest distillery in the world and still produces liqueurs,
jenever, vodka and gin.
www.bols.com
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5 BRANDT & LEVIE
Geert van Wersch, Jiri Brandt en Samuel Levie zijn pioniers van de ambachtelijke
revolutie in Amsterdam. Afkomstig uit de horeca, leerden ze het worsten maken
bij de besten ter wereld. De eerlijke en puur ambachtelijke worsten van Brandt &
Levie staan op de kaart bij de betere horeca en speciaalzaken van de stad.
Geert van Wersch, Jiri Brandt and Samuel Levie are pioneers of the craft
revolution in Amsterdam. With backgrounds in catering, they learnt the age-old
art of sausage making from the world’s masters. Brandt & Levie’s honest and
traditional sausages are on the menu at the city’s better catering and speciality
establishments.
www.brandtenlevie.nl
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6 MARIE STELLA MARIS
In 2010 namen de VN Resolutie 64/292 aan, die toegang tot schoon drinkwater
en sanitair als een mensenrecht erkent. Die resolutie was de inspiratiebron voor
een nieuw Amsterdams merk, dat delen als uitgangspunt heeft: van elk verkocht
Marie-Stella-Maris product, flesje mineraalwater of verzorgingsproduct, gaat een
vast bedrag naar drinkwaterprojecten over de hele wereld.
In 2010 UN Resolution 64/292 came into effect, which explicitly recognises the
human right to clean drinking water and sanitation. This resolution was the
source of inspiration for a new Amsterdam brand that is built around the
principle of sharing: for every Marie-Stella-Maris product, bottle of mineral water
or care product sold, a fixed amount goes to drinking water projects around the
world.
marie-stella-maris.com
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7 TONY’S CHOCOLONELY
Tony’s Chocolonely is een ongewone chocoladereep. De Amsterdamse reep
bestaat om een einde te maken aan slavernij in de chocolade-industrie. Met
waanzinnig lekkere chocolade laat Tony’s Chocolonely zien dat chocolade maken
anders kan: in smaak, verpakking en de manier waarop ze met de cacaoboeren
omgaan: 100% slaafvrij, eerlijk en transparant.
Tony’s Chocolonely is a chocolate bar like no other. Produced in Amsterdam, the
company was set up to bring an end to slavery in the chocolate making industry.
Using intensely tasty chocolate, Tony's Chocolonely shows that there is a better
way: in taste, packaging and how they treat the cocoa farmers: 100% slavefree, honest and transparent.
www.tonyschocolonely.com
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8 KESBEKE
De enige echte Amsterdamse uien en augurken komen van Kesbeke.. Sinds
1999 wordt het bedrijf geleid door Oos Kesbeke, die tot de derde generatie van
de familie behoort. Zijn grootvader, Charles Kesbeke, begon in 1948 in een
keldertje aan het Waterlooplein. De familietraditie zet zich voort dankzij de liefde
van Amsterdammers voor de allerlekkerste tafelzuren.
The only true Amsterdam onions and pickles come from Kesbeke. Since 1999 the
company has been led by Oos Kesbeke, a third generation member of the family.
His grandfather, Charles Kesbeke, set up the business in a basement on
Waterlooplein in 1948. And thanks to Amsterdammers’ love for these delectable
pickles the company has been able to carry on the family tradition.
www.kesbeke.nl
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9 BRANDMEESTERS
Brandmeester’s is al sinds 1994 gespecialiseerd in het op kleine schaal branden
van de beste, in eigen huis bereide, koffiemelanges. Je proeft koffie met
karakter. Het doel is om van iedere klant een koffieconnaisseur te maken.
Brandmeester’s heeft brandstores in Amsterdam, Haarlem en Utrecht.
Brandmeester’s has specialised in the small-scale roasting of premium in-houseprepared coffee blends since 1994. And what you taste is coffee with character.
The aim is to turn every customer into a coffee connoisseur. Brandmeester’s has
brand stores in Amsterdam, Haarlem and Utrecht.
www.brandmeesters.nl
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10 SIMON LÉVELT
In 1817 opende Simon Lévelt in de oude havens van Amsterdam een winkeltje in
‘koloniale grutterswaren’. In bijna twee eeuwen groeide Simon Lévelt uit tot een
gewaardeerd merk voor koffie en thee, met winkels door heel Nederland en
België. Deze 200 jaar van ongeëvenaard vakmanschap staan garant voor de
allerbeste kwaliteit.
In 1817 Simon Lévelt opened a small ‘colonial grocery’ in the old port area of
Amsterdam. In the next two centuries, the company developed into a valued
coffee and tea brand, with shops across the Netherlands and Belgium. These 200
years of unparalleled craftsmanship guarantee the very best quality.
www.simonlevelt.nl
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11 VERKADE
De Zaanstreek heeft al vier eeuwen een innige relatie met cacao. De geur van
cacao is zelfs met regelmaat in Amsterdam te ruiken. In Zaandam maakt de
Koninklijke Verkade al sinds 1886 chocolade en de lekkerste koekjes. Het
legendarische merk staat voor generaties Nederlanders gelijk aan de lekkerste
chocolade én Hollandse gezelligheid.
The Zaanstreek has had a close relationship with cocoa for four centuries. The
smell of cocoa can even be smelt regularly in Amsterdam. Verkade has been
making chocolate and delicious biscuits in Zaandam since 1886. For generations
of Dutch people, this legendary brand has been synonymous with delicious
chocolate and Dutch gezelligheid (conviviality).
www.verkade.nl
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12 KAAS
Met een gemiddelde consumptie van bijna 15 kilo per hoofd van de bevolking
worden wij Nederlanders niet voor niets kaaskoppen genoemd. Veel bekende
kaassoorten komen uit de omgeving van Amsterdam. De wereldberoemde
Edammer kaas bijvoorbeeld was al in de Gouden Eeuw een belangrijk ruilmiddel
voor Amsterdamse kooplieden. Zelf proeven? Bezoek eens een filiaal van
kaasmakerij Henri Willig.
With an average consumption of almost 15 kilos per head of the population, it is
not without reason that Dutch people are called ‘cheese heads’. Many famous
types of cheese come from the Amsterdam area – the world famous Edam
cheese for instance was an important means of payment for Amsterdam
tradesmen way back in the Golden Age. If you’d like to try some, visit one of the
shops of cheese producer Henri Willig.
www.henriwillig.com
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13 VAN DOBBEN
In 1945 opende Aat van Dobben een broodjeszaak in hartje Amsterdam. De luxe
Eetsalon Van Dobben groeide mede dankzij de befaamde Van Dobben croquetten
en Filet Americain uit tot een begrip in de stad. Ook werd het een pleisterplaats
voor artiesten, voetballers en vele andere bekende en gewone Amsterdammers.
In 1945 Aat van Dobben opened a lunchroom right in the heart of Amsterdam.
Owing in part to the popularity of Van Dobben croquettes and steak tartare, this
nostalgic and luxury ‘Eetsalon Van Dobben’ became an established eatery in the
city, as well as a haven for artists, footballers and many other famous and
ordinary Amsterdammers.
www.vandobben.nl
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14 FEBO
‘Even een kroketje trekken’ is dankzij FEBO een fenomeen geworden. FEBO werd
in 1941 opgericht door Johan Izaäk de Borst. Wat begon als een brood- en
banketbakkerswinkel groeide uit tot een automatiek, waar De Borst
zelfgemaakte kroketten verkocht. De naam ‘FEBO’ is afgeleid van de
Amsterdamse Ferdinand Bolstraat in de Pijp. Heden ten dage nog altijd een echt
familiebedrijf waar in Amsterdam-Noord nog dagelijks alle snacks vers worden
geproduceerd.
Thanks to FEBO, the Dutch expression ‘Even een kroketje trekken’ (grab a quick
croquette) has become a phenomenon. Set up as a bakery by Johan Izaäk de
Borst in 1941, the company grew into a vending machine business selling
homemade croquettes. The name FEBO is derived from Ferdinand Bolstraat, a
street in Amsterdam’s De Pijp area. It is still a real family business today and all
of the snacks are still made fresh every day in Amsterdam-Noord.
www.febo.nl
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15 HEMA
Sinds de opening van het eerste filiaal aan de Kalverstraat in 1926 is HEMA – de
naam is afgeleid van Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij - een warenhuis
voor de gewone man waar producten werden verkocht tegen eenheidsprijzen
van 10, 25 en 50 cent. De HEMA geldt als een icoon van de Nederlandse cultuur,
met HEMA-rookworst als symbool. Inmiddels is HEMA ook neergestreken in
België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland.
When the first store opened on the Kalverstraat in 1926, the aim of HEMA was to
provide a department store for ordinary people, with products priced at 10, 25
and 50 cents. Today HEMA has almost 700 stores – also in Belgium,
Luxembourg, France, Germany, Spain and England – and is an icon of Dutch
culture. Yet the retail chain’s most iconic product is its smoked sausage.
www.hema.nl
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16 G-STAR
Het Amsterdamse G-Star heeft sinds de oprichting de filosofie ‘Just the Product’.
De G-Star Elwood is een innovatief jeansontwerp dat de doorbraak voor het
modemerk betekende. Van ruwe, ongewassen denim en geverfd diep indigo tot
extreem gebleekte jeans: de G-Star flagshipstore in de chique P.C. Hooftstraat
toont je het hele palet.
Since inception, the philosophy of Amsterdam’s G-Star has been ‘Just the
product’. The G-Star Elwood is an innovative jeans design that gave the fashion
brand its breakthrough. From raw, unwashed denim to deep indigo dyed and
extreme bleached jeans: at the G-Star flagship store on the chic P.C. Hooftstraat
you can see the entire range.
www.g-star.com
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17 BUGABOO
Van de originele Bugaboo Cameleon tot de stadse Bugaboo Bee. Het in
Amsterdam gevestigde Bugaboo staat bekend om zijn iconische kinderwagens
waar design, techniek, esthetiek en functionaliteit samenkomen. Bugaboo is
opgericht door ontwerper Max Barenbrug en arts Eduard Zanen, met als missie
ouders te inspireren om er met hun kinderen op uit te trekken en de wereld te
verkennen.
From the original Bugaboo Cameleon to the urban Bugaboo Bee, Amsterdambased Bugaboo is known for its iconic pushchairs, which bring together design,
technique, aesthetics and functionality. Bugaboo was founded by designer Max
Barenbrug and Doctor Eduard Zanen, with the mission of inspiring parents to get
out and about with their children and explore the world.
www.bugaboo.com
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18 AJAX
AFC Ajax werd in 1900 opgericht en is historisch gezien een van de meest
succesvolle clubs ter wereld. Slechts vijf clubs hebben het verdiend om de
Europa Cup te mogen behouden. Trouwe fans kunnen deelnemen aan de
Amsterdam ArenA Stadiontour.
AFC Ajax was founded in 1900 and is historically one of the most successful
clubs in the world. It is also one of just five clubs that have earned the right to
keep the European Cup. Fans of AFC Ajax wishing to learn and see more can
participate in an Amsterdam ArenA Stadium Tour.
www.ajax.nl
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19 RITUALS
In 2000 begon Raymond Cloosterman zijn avontuur vanuit een diepgewortelde
passie: ‘Ik geloof met hart en ziel dat we onze alledaagse routines met een
beetje speciale aandacht kunnen transformeren in bijzondere momenten.’ En
daaruit ontstond RITUALS… met een uitgebreide collectie die varieert van
lichaams- en gezichtsverzorging, kleding en geurkaarsen tot parfum, make-up
en thee. Tegenwoordig is het merk wereldwijd verkrijgbaar in vele shop-in-shops
en heeft het een eigen keten van spa’s.
Stemming from a deep-rooted passion, in 2000 founder Raymond Cloosterman
embarked on his RITUALS adventure: “I passionately believe that we can
transform our daily routines into more meaningful moments if we pay just a little
bit more attention to the details.” And so the company was born… with an
extensive collection, ranging from body and facial care, clothing and scented
candles to perfume, make-up and tea. Nowadays RITUALS products are available
worldwide in many shop-in-shops and the company has its own chain of spas.
http://www.rituals.com
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20 TOMTOM
Dat Amsterdam een uitstekende plek is om wereldleider te worden op het gebied
van navigatie heeft TomTom bewezen. Dagelijks zijn miljoenen mensen over de
hele wereld afhankelijk van TomTom om op een slimmere manier hun
bestemming te bereiken. Reken dus op TomTom als je in Amsterdam even de
juiste weg niet kunt vinden.
TomTom is testament to the fact that Amsterdam is an outstanding location to
become world leader in navigation products and services. Every day millions of
people across the world depend on TomTom’s innovative solutions to get them to
their destinations. So you can rely on TomTom should you happen to lose your
way in Amsterdam.
www.tomtom.com
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21 KLM
In 1919 wordt de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij opgericht. Het is de
oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar eigen naam
opereert. KLM heeft Amsterdam Schiphol Airport als thuishaven en deelt al sinds
de jaren vijftig Delfts blauwe miniatuur huisjes uit aan haar World Bussines Class
passagiers. De huisjes zijn replica's van bijzondere gebouwen in Nederland.
KLM (the Royal Aviation Company) was founded in 1919. Based at Amsterdam
Airport Schiphol, it is the oldest airline still operating under its own name. Since
the nineteen-fifties KLM has been giving away Delft Blue miniatures – replicas of
traditional Dutch buildings – as a gift to its World Business Class passengers.
www.klm.nl
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22 HESTER VAN EEGHEN
De in Amsterdam geboren Hester van Eeghen is internationaal een invloedrijke
Amsterdamse ontwerper bekend van haar lederen tassen, schoenen en
accessoires, die verkocht worden in musea en designwinkels. Van Eeghen heeft
collecties ontworpen voor merken als Paco Rabanne, Marlboro Classics, Jaguar,
Castelijn & Berens. Haar werk is in meer dan 200 bladen gepubliceerd.
Born in Amsterdam, Hester van Eeghen is an internationally influential
Amsterdam designer known for her leather bags, shoes and accessories which
are sold in museums and designer shops. Van Eeghen has created collections for
brands such as Paco Rabanne, Marlboro Classics, Jaguar, Castelijn & Berens. Her
work has been featured in more than 200 magazines.
https://hestervaneeghen.com
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23 UNITED NUDE
De schoenen van United Nude positioneren zich op het snijvlak van design en
mode. Het merk kreeg internationale erkenning voor haar creatief
vooraanstaande werk. United Nude schoenen worden verkocht in meer dan 40
landen. Het merk heeft flagshipstores in Amsterdam, Londen en New York die
door Rem D Koolhaas, creative director en mede-oprichter naast Galahad Clark,
zelf zijn ontworpen.
United Nude shoes are positioned at the interface of design and mode. The brand
has received international recognition for its creative, leading work and the
shoes are sold in more than 40 countries. The brand has flagship stores in
Amsterdam, London and New York designed by Rem D Koolhaas, creative
director and co-founder alongside Galahad Clark, himself.
www.unitednude.com
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24 MARCEL WANDERS
Marcel Wanders is een product- en interieurontwerper die internationale
erkenning verdiende voor zijn Knotted Chair, geproduceerd door Droog Design in
1996. Een iconisch ontwerp dat te zien is in een aantal van de meest
gerenommeerde musea ter wereld, zoals het MoMA, NY. Een van Wanders’
bekendste interieur projecten is Andaz Amsterdam op de Prinsengracht.
Marcel Wanders is a product and interior designer who has gained international
acclaim for his Knotted Chair, produced by Droog Design in 1996. This iconic
masterpiece features in several of the world’s most renowned museums, such as
the MoMA in New York. One of Wanders’ most famous interior projects is Andaz
Amsterdam on the Prinsengracht.

www.marcelwanders.com
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25 DROOG
Droog is al sinds begin jaren negentig pionier op ontwerpgebied door de
herdefiniëring van luxe in design. Niet less is more, maar less and more. Onder
leiding van mede-oprichter, curator en auteur Renny Ramakers, creëert
ontwerpbureau Droog in samenwerking met ontwerpers, opdrachtgevers en
partners cutting edge producten, projecten en evenementen over de hele
wereld. Droog is gevestigd in hartje Amsterdam, in het eigen
‘gastvrijheidsconcept’ Hôtel Droog.
Droog has been pioneering new directions for design since the early nineties,
redefining international notions of luxury in design. Not so much less is more, as
less and more. Co-founded and directed by curator and author Renny Ramakers,
design company Droog creates cutting-edge products, projects and events
around the world in collaboration with designers, clients and partners. Droog is
situated in the heart of Amsterdam – at its own revolutionary hospitality concept
Hôtel Droog
www.droog.com
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26 ZAANSE MOSTERD & MAYONAISE
Volgens eigen recept wordt de Zaanse mosterd al meer dan 50 jaar gemaakt.
Het pittige goedje bestaat uit gele en bruine mosterdzaden, en door het gebruik
van speciale kruiden wordt de smaak extra lekker. Liever iets minder scherp?
Mayonaise is een mooi alternatief, nog in zo’n ouderwetse tube.
Zaanse mustard has been made using the company's own time-honoured recipe
for more than 50 years. The tangy flavour comes from yellow and brown
mustard seeds, and special spices are added to further enhance its distinct taste.
If you'd prefer something a little milder, mayonnaise is a good alternative – and
still sold in traditional tubes.
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27 DIAMANT
Rond 1850, tijdens de bloeiperiode van de Amsterdamse diamantindustrie,
ontstonden grote fabriekshallen voor het slijpen van de kostbare edelstenen. De
Amsterdamse diamantenslijpers behoren tot de beste ter wereld. Zo hebben
slijpers van Royal Asscher en Coster de voorname diamanten van de Britse
kroonjuwelen geslepen. En hebben de Asscher broers in 1905 de Cullinan
geslepen, de grootste ongeslepen diamant ooit gevonden (zie replica hier aan de
muur). Bezoek één van de diamantairs zoals Coster of Gassan, of ga naar het
Diamant Museum.
Around 1850, during the heyday of the city's diamond industry, large factory
halls were built so that these precious stones could be cut. Amsterdam’s
diamond cutters are among the best in the world. Prominent diamonds cut by
Royal Asscher and Coster still form part of the British Crown Jewels. And in 1905
the Asscher brothers cut the Cullinan, the largest uncut diamond ever found (see
the replica here on the wall). Visit experts Coster or Gassan or head to the
Amsterdam Diamond Museum.
www.gassan.com
www.royalasscher.com
www.costerdiamonds.com
www.diamantmuseumamsterdam.nl
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28 DE BIJENKORF
Een must voor wie van shoppen houdt! Het door Simon Philip Goudsmit
opgerichte warenhuis de Bijenkorf begon als kleine fourniturenwinkel op de
Nieuwendijk en groeide uit tot een toonaangevend warenhuis in het bovenste
marktsegment. De premium shop experience reikt tot internationaal topniveau.
Sinds 2001 is het gebouw aan de Dam een rijksmonument.
An absolute must for shopping lovers! Once established as a small haberdashery
on the Nieuwendijk by Simon Philip Goudsmit, De Bijenkorf has grown into a
leading department store in the top segment of the market. De Bijenkorf has
succeeding in raising its exclusive shop experience to top international level.
Since 2001 the elegant building on Dam Square has been a national monument.
www.debijenkorf.nl/
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29 VAN MOOF
(staat in de iconenwand maar is icoon bij thematafel Best of Amsterdam)
Lekker met de fiets naar je werk op een snelle en stijlvolle manier. De
Nederlandse broers Ties en Taco Carlier zijn in 2009 gestart met het produceren
van stoere stadsfietsen. Hun motto: een beetje minder auto en beetje meer fiets
in de stad is voordelig voor iedereen. De functionele ontwerpen zijn inmiddels
met diverse internationale prijzen bekroond.
The fast and stylish way to cycle to work! Dutch brothers Ties and Taco Carlier
started producing these neat city bikes in 2009, whose functional designs have
already been awarded several international prizes. The brothers’ motto: a little
less car and a little more bicycle will benefit everyone.
www.vanmoof.com

