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Toen en nu in Amsterdams

leukste park 

Dit boek is een lofzang in beelden op 

misschien wel de meest Amsterdamse 

plek van de stad. Van de wisseling van 

de seizoenen tot en met de jaarlijks 

terugkerende evenementen, van de 

stilte van een zondagmorgen in de 

winter tot de bezoekersexplosies op 

zinderende zomerdagen; alle aspecten 

van Amsterdams leukste park passeren 

de revue: het openluchttheater waar de 

sfeer van de ‘seventies’ is blijven hangen, 

de tennisverenigingen en de kleurige 

terrassen. Maar ook de kinderfeestjes 

en picknicks in het groen, de joggers, 

honden, skaters, parkieten en fietsers. 

Dat alles en nog onnoemelijk veel meer 

is het Vondelpark, een wereld op zich.

Dit boek is een hommage in 500 foto’s 

aan het 150 jaar jonge Vondelpark die 

de vele gezichten van het park in alle 

seizoenen laat zien.

Gebonden, formaat 24 cm x 32 cm, 

192 pagina’s, meer dan 400 foto’s.

Prijs € 24,90. 

Andere fotoboeken over Amsterdam

Een liefdesverklaring aan 

Amsterdams leukste buurt

Net als de Jordaan zelf bruist dit foto-

boek over het leven in de Jordaan in al 

zijn facetten: kroegen, ateliers, grachtjes, 

markten, terrassen en galerieën. Alles 

wat eigen en eigenaardig is aan de 

Jordaan passeert de revue: de vaak 

piepkleine huizen, de wereldjes achter 

het raam, de eigentijdse gevelstenen, 

de graffiti, de liefde voor muziek en 

natuurlijk de grachten. 

Vijfhonderd foto’s geven een kijkje in 

het dagelijks leven in de Jordaan van 

nu in alle vier de seizoenen. 

Een prachtige uitgave en een uniek 

tijdsdocument over het leven in de 

Amsterdamse Jordaan in het begin van 

de 21ste eeuw. 

Gebonden, formaat 24 x 32 cm, 

192 pagina’s, 500 foto’s. 

Prijs € 24,90

Het Vondelpark GevoelIn de Jordaan

‘Aan de Amstel’ is het derde fotoboek van de trilogie van Frank van Paridon over zijn stad. 

Eerder verschenen ‘In de Jordaan’ en Het Vondelpark Gevoel’. 

Kijk voor meer informatie en bestellen op www.amsterdamfotoboeken.nl

José Dietrich, vormgeefster van alle drie de delen van 

deze Amsterdam fotoboeken trilogie. 

Doudouce Knol en Mitchell Harig, kapiteins van de 

boten waarmee ik op de Amstel mocht varen.

Marlou en Tiare van Paridon, voor het redigeren van de 

teksten en de morele steun.

Met dank aan

Aan de Amstel
ode aan een rivier

- Frank van Paridon -
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Kabelpontjes en veren

Naast de tientallen bruggen over de Amstel is er nog een andere manier 

om de rivier over te steken: op een viertal plekken kun je via een kabelpont 

of een veerbootje van de ene naar de andere oever. Komend van de 

Kwakel is er eerst kabelpont De Nesselande, een groot geel gevaarte 

waarmee het hele jaar zowel auto’s, fietsers als voetgangers kunnen 

oversteken. 

Verderop kom je veerpont De Fuut tegen die van april t/m september  

vaart voor fietsers en voetgangers. Bij Ouderkerk werkt tijdens  

zomerse weekenden het prachtige Jan Coevert Veer, een kabel-

klospontveer, gerund door vrijwilligers. De stuurman ‘trekt’ met behulp 

van houten klossen de boot naar de overkant terwijl de ‘loods’ met een 

grote rode vlag de passerende schepen waarschuwt even te wachten. 

Net voordat je de grote stad betreedt kun je ‘s zomers vlakbij het ‘Klein 

Kalfje’ op voet- en fietsveer De Smient stappen en nog even genieten  

van het pastorale landschap. 
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Je zou de Amstel het stromend hart van Amsterdam kunnen noemen. De rivier 
is maar iets meer dan 30 kilometer lang, maar de contrasten zijn groot. Zodra  
je vanuit Amsterdam langs de Riekermolen fietst of loopt waan je je in een 
andere wereld vol rust en groen, waar het leven beslist een ander tempo heeft. 

De Amstel was niet voor niets al rond 1700 de favoriete plek voor de gegoede 
burgers om te gaan wonen. Ze wilden graag ‘buiten’ wonen en toch binding 
met Amsterdam houden. Daarnaast is de rivier natuurlijk met name in de zomer 
een fantastische plek om erin, erop of erlangs te ontsnappen aan de hitte. Zo’n 

anderhalf jaar varen, lopen en fietsen op en langs de Amstel resulteerden in  
dit fotoboek waarin al de verschillende gezichten die de rivier toont aan bod 
komen. Van de vaak bijzondere architectuur tot de watervogels, van horeca 
tot wonen, werken en sporten aan en op de rivier. Een impressie van de kunst, 
prachtige parken en tuinen, monumentale bruggen en tijdloze veerpontjes.
Vrijwel alle aspecten van de rivier passeren de revue in meer dan 350 foto’s. 
Dit boek is een ode aan de Amstel. De rivier als staalkaart van alles waar 
Amsterdam en omgeving voor staat. Een tocht langs de Amstel is beslist de 
moeite waard, dus ga mee op ontdekkingstocht langs een prachtige rivier.

Aan de Amstel

WERELDBEELD  U I TGEVERS

BESTEL BOEK


