
EYE
19.30: Aankomst Koninklijke Paar. Koningslied.

Kop van ’t Java-eiland
Armin van Buuren / Koninklijk 
Concertgebouworkest.

Oeverpark
Hoogtepunten uit de sportgeschiedenis met 
Ali B., Epke Zonderland, de Holland 8 en meer 
Olympische kampioenen.

EYE
Nederlandse Filmiconen brengen 
een groet aan de Koning.

Goed zien?
Vanaf Oeverpark, Noordwal, IJplein en de Sumatrakade 
heb je een super uitzicht op de Koningsvaart.

Kom zwaaien naar de nieuwe Koning!!!

’t IJ
Tallships, marineschepen, 
blusboten en nog veel meer.



Koningsvaart
• Vanaf 16.00: sportclinics voor de jeugd in Oeverpark
• 19.30 uur: Aankomst Koninklijke Paar. 

Het Koningslied.
• 19.45 uur: De Koningsvaart begint bij het EYE Film 

Instituut en vaart langs het Oeverpark en de kop van 
het Java-eiland.

• 21.30 uur: De vaartocht eindigt bij het Muziekgebouw 
aan het IJ.

Feest langs de oevers
In Noord vanaf het Oeverpark, de Noordwal en het 
IJ-plein en op Java eiland vanaf de Sumatrakade is de 
Koningsvaart goed te zien. Vanaf 16.00 is er al veel te 
doen en te beleven. 

Langs de oevers is volop eten, drinken en muziek. Bij 
het Oeverpark wordt een sporthoek ingericht, speciaal voor 
de jeugd. Er zijn sportdemonstraties, van ondermeer voetbal-
kunstenaar Soufi nae Touzani, streetdance en clinics. En er komt 
een fi etswand (waar je verticaal op kunt fi etsen), een klimmuur 
en een digitale voetbalmuur. 

Zodra de boot met de Koning en de Koningin eraan komt 
presenteert rapper Ali B een show met hoogtepunten uit 
de sportgeschiedenis. Epke Zonderland verzorgt met zijn 
fenomenale oefening aan de rekstok het hoogtepunt. Ook 
komt er een schaatsbaan in het IJ te liggen met daarop een 
aantal bekende Olympische schaatsers. 

Als het Koninklijk paar opnieuw langs EYE vaart, klinkt de 
fi lmmuziek uit Soldaat van Oranje. Een aantal bekende 
fi lmacteurs brengen, in kostuum, een groet vanaf het balkon. 
Een stukje verder danst het Nationaal Ballet een Pas de Deux. 

Andere bezienswaardigheden zijn: de solarschepen van de 
studenten uit Delft, een gospelkoor, een ponton met gras 
en koeien (met een boer uit Boer zoekt vrouw), een musical-
boot en nog veel meer. Bij Kop Java zorgen het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest en Armin van Buuren voor een 
muzikaal hoogtepunt. De koningsvaart eindigt bij het Muziek-
gebouw aan ’t IJ waar een spetterende fi nale plaatsvindt.

Kom zwaaien naar de nieuwe Koning!!!

• De veerponten varen volgens een aangepaste dienstregeling. 
Er rijdt een speciale pendelbus door Noord. Kijk voor meer 
informatie op www.amsterdam.nl/troonswisseling

• Volg ook:
 Twitter.com/amsterdamnl

  Facebook.com/gemeenteamsterdam
14020


