
Amsterdam, 4 november 2021

Hij komt, hij komt.. over de grachten van Amsterdam!
Op zondag 14 november komt Sinterklaas aan in Amsterdam. 
Voor het eerst in de geschiedenis varen Sinterklaas en zijn 
Pieten over de Amsterdamse grachten: via de Amstel, 
Prinsengracht, Brouwersgracht en Herengracht verder naar 
het Scheepvaartmuseum. Vol verwachting klopt ons 
Amsterdams hart…...

Van paard naar boot De klassieke intocht te paard kan niet doorgaan 
vanwege de coronamaatregelen. Als typisch Amsterdams en waardig alternatief 
vaart Sint’s boot nu over de grachten. Zo kunnen we Sinterklaas toch feestelijk 
ontvangen in onze hoofdstad.

Alle kleine en grote Amsterdammers kunnen langs de vaarroute Sinterklaas 
welkom heten. Het kabinet heeft 2 november bekend gemaakt dat de intocht 
door kan gaan als doorstroomevenement zonder controle op 
coronatoegangsbewijzen. Toeschouwers langs de Amstel en grachten hebben dus 
geen coronatoegangsbewijs nodig.

Burgemeester Halsema ontvangt Sinterklaas aan het einde van de intocht bij het 
Scheepvaartmuseum. Zowel het vertrek bij Liander-terrein als de aankomst bij het 
Scheepsvaartmuseum is alleen toegankelijk voor genodigden. De intocht en het 
evenement zijn georganiseerd onder de huidige geldende corona maatregelen. 
Verandering van die maatregelen zullen door de organisatie worden 
overgenomen en tijdig gecommuniceerd.

Het programma 
●10.00 uur* Vertrek vanaf het Lianderterrein (alleen voor genodigden)
●10.10 uur Amstel - Weesperzijde
●10.20 uur Amstel - Ceintuurbaan
●10.25 uur Amstel - Amstelhotel
●10.35 uur Amstel - SarphaHstraat
●10.40 uur Amstel - Carré
●11.00 uur Prinsengracht 



● 11.50 uur Brouwersgracht
●11.55 uur Herengracht:
●13.00 uur via Amstel naar de Nieuwe Herengracht en de Schippersgracht
●13.20 uur aankomst Scheepvaartmuseum (alleen voor genodigden)

* de Hjden zijn onder voorbehoud! 

De 83ste ediHe van Intocht wordt mede mogelijk gemaakt door geweldige inzet 
van de gemeente Amsterdam, diensten en bedrijven én circa 500 vrijwilligers 
van de SHchHng Sinterklaas in Amsterdam. 

Houd onze website en social media kanalen goed in de gaten via www.linktr.ee/
sinHnamsterdam 

http://www.linktr.ee/sintinamsterdam
http://www.linktr.ee/sintinamsterdam
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