
 
PERSBERICHT Amsterdam, 8 mei 2017 

 
NIEUW: DE SIERADENROUTE AMSTERDAM 
 
Zaterdag 20 mei 2017 is de feestelijke lancering van DE SIERADENROUTE AMSTERDAM. Edelsmid Eline van der Laag stippelde een wandel- en 
fietsroute uit voor iedereen met een hart voor sieraden, oog voor vakwerk en waardering voor eigenheid. De SIERADENROUTE voert dwars 
door het historische centrum van Amsterdam naar 14 gediplomeerde goud- en zilversmeden die gevestigd zijn aan de grachten, in de Jordaan, 
in de Negen Straatjes, in de Beurs van Berlage en bij de Nieuwe Kerk. 
 
Bij de deelnemende edelsmeden staat het ambacht centraal. Hun ontwerpen zijn ‘Dutch Design’ en ‘Made in Holland’. Vrijwel alle sieraden zijn 
unieke stukken, handgemaakt van goud, platina, zilver of edelstaal en echte edelstenen of parels. De getoonde collecties variëren van ultramodern 
tot semi-klassiek, zodat binnen enkele uren tijd een breed spectrum aan stijlen kan worden bekeken. Handig om een weloverwogen keuze te 
kunnen maken voor de aankoop van bijv. trouwringen of een geboorte-geschenk. Ook is het mogelijk een sieraad naar eigen wens te laten 
ontwerpen. 
 
De route kan bij elke deelnemer worden gestart via de daar verstrekte flyer of via de plattegrond op de website www.sieradenroute.nl. De acht 
kilometer lange tocht is prima te wandelen of te fietsen, zeker als u tussentijds één van de in de flyer aanbevolen cafés of restaurants bezoekt. 
Huurt u een fiets bij Holland Rent a Bike, dan krijgt u 10% korting op vertoon van de flyer of de kortingsbon op de website. 
 
Zaterdag 20 mei wordt de route feestelijk geopend. Alle deelnemers doen die dag iets speciaals en zijn geopend van 11 tot 17 uur. Na 20 mei zijn 
de meeste deelnemers geopend van donderdag t/m zaterdag. Kijk voor de actuele openingstijden op de website. 
 
WWW.SIERADENROUTE.NL 
 
 

DEELNEMENDE EDELSMEDEN 
 

Atelier ’t Sieraad | Goudsmeden Inez Nieman en Maaike van Doorn 
3e Weteringdwarsstraat 8 C / www.atelierhetsieraad.com 
 

BLGK | Edelsmeden Marijke te Loo, Marit de Koomen en Wouter de Gruijter 
Hartenstraat 28 / www.blgk.nl 
 

BLOU | Goudsmeden Froukje van de Avoird en Zoë Nina Schaad 
Lange Leidsedwarsstraat 145 sous www.blou.amsterdam 
 

bofb | Juwelier Johan Boot en partner/goudsmid Bertie Hamers 
Rokin 116 / www.bofb.nl 
 

De Smederij | Goudsmid Sjoeri Lont 
Marnixstraat 1 hs / www.smederijamsterdam.nl 
 

Diane Breed | Edelsmid Diane Breed 
Damrak 359 (in de Beurs van Berlage) / www.dianebreed.com 
 

Hanck Hengeveld | Goudsmeden Matthijs Hanck en partner Marleen Hengeveld 
Tweede Leliedwarsstraat 10 hs / www.jewelryatelier.nl 

 

 
 

Galerie Hans Dietze | Goudsmid Hans Dietze 
Eerste Leliedwarsstraat 15 / www.hansdietze.com 
 

Laloli | Goudsmeden en zussen Sandra, Monique en Marianne van Driest 
Grimburgwal 13 / www.laloli.nl 
 

Marije Buffing Edelsmid | Edelsmid Marije Buffing 
Utrechtsestraat 108 / www.marijebuffing.nl 
 

MIO Sieraden | Goudsmeden Myrna Floor en Jeroen Pasteuning 
Haarlemmerstraat 40 / www.miosieraden.nl 
 

Oogst Sieraden | Goudsmeden Ellen Philippen en Lotte Porrio 
Tweede Tuindwarsstraat 8 / www.oogst-sieraden.nl 
 

Stefan Witjes Jewelry | Goudsmid Stefan Witjes 
Nieuwezijds Voorburgwal 135 (Nieuwe Kerk) / www.stefanwitjes.nl 
 

VAN DER LAAG galerie & atelier | Goud- en Zilversmid Eline van der Laag 
Spiegelgracht 36 sous / www.vanderlaag.com 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Sieradenroute Amsterdam loopt dwars door de Jordaan, de Negen Straatjes 
en het Spiegelkwartier, via de Utrechtse Straat en het Rokin naar het Damrak, 
de Beurs van Berlage, vlakbij het Centraal Station. De route en openingstijden 
staan aangegeven op de website en in de gratis te verkrijgen zakformaat flyer. 
 
Vrijwel alle sieraden zijn unieke stukken, handgemaakt van goud, platina, zilver 
of edelstaal en echte edelstenen en/of parels. 

------------------------------------------------------------------------------------------------
De initiatiefneemster van de sieradenroute is Eline van der Laag 
 
Bezoek voor meer informatie en de openingstijden van alle deelnemers 
www.sieradenroute.nl 
 
Voor meer persinformatie, interviews en/of extra beeldmateriaal: 
Eline van der Laag via info@vanderlaag.com of 020 7370679 
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