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Al slenterend laat ik mij als schilder graag inspireren door de 
architectuur en dynamiek van de stad. Iedere wandeling of 
fietstocht door de stad is telkens weer een soort ontdekkingstocht, 
waarin ik op zoek ben naar bijzondere doorzichten, verborgen 
plekken en schilderachtige details in deze mooie stad. Deze 
ervaring deel ik graag met u. Aan de hand van twee mooie 
routes wandelt u langs de 15 schilderijen die ik in Amsterdam 
gemaakt heb en kunt u ervaren hoe het is om als schilder 
door Amsterdam te slenteren.

 

• Gebruik tijdens de wandeling uw smartphone of tablet. 

• Op de kaart ziet u bij de standpunten nummers staan.  
Deze nummers corresponderen met het schilderij dat ik op die  
specifieke plek heb gemaakt. Door op het linkje onder het  
betreffende schilderij te klikken, krijgt u het schilderij te zien, 
deze opent na het klikken vanzelf in uw browser. 

• De nummers geven de aanbevolen route aan, maar  
vanzelfsprekend kunt u uw eigen wandeling vormgeven. Een 
mooie ontdekkingstocht door onze hoofdstad toegewenst! 

• Neem uw fotocamera en/of smartphone mee.  
Ik ben benieuwd naar uw ervaring, die kunt met mij delen via  
Twitter @schilderij_mdw of facebook.com/SchilderijAmster-
dam

hoe werkt het?
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1. Oosterdok

2.  Montelbaanstoren

3.  Oudeschans

4.  Zuiderkerk

5.  Staalstraat – Groenburgwal

6. Stopera aan de Amstel

7.  Magere Brug

8. Leidsestraat

9.  Keizerskracht - Leidsegracht

10.  Looiersgracht -Jordaan

11.  Raadhuisstraat

12.  Keizersgracht - Westertoren

13.  Prinsengracht - Westertoren

14.  Nieuwezijds Voorburgwal

15.  Koepelkerk - Singel

wandelroute 2wandelroute 1
ca. 60 minutenca. 40 minuten
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1. Oosterdok

2.  Montelbaanstoren

3.  Oudeschans

4.  Zuiderkerk

5.  Staalstraat – Groenburgwal

6. Stopera aan de Amstel

7.  Magere Brug
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8. Leidsestraat

9.  Keizerskracht - Leidsegracht

10.  Looiersgracht -Jordaan

11.  Raadhuisstraat

wandelroute 2

12.  Keizersgracht - Westertoren

13.  Prinsengracht - Westertoren

14.  Nieuwezijds Voorburgwal

15.  Koepelkerk - Singel
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Het is mogelijk om een voor u bijzondere locatie naar keuze te laten vastleggen 
op linnen doek! Het voordeel is dat u zelf de locatie, de kleurstelling en het 
formaat kunt kiezen. Vele tevreden klanten zijn u voorgegaan!

Wilt u een speciale plek laten vastleggen, dan worden er foto’s gemaakt op 
de locatie. Het is uiteraard ook mogelijk om zelf een foto aan te leveren. 
Er zullen vooraf schetsen worden gemaakt in verschillende kleurstellingen. 
De levertijd van een opdracht op maat bedraagt ongeveer 8 weken.

EVERY SET CONTAINS THESE 7 POSTCARDS

A SINGLE POSTCARD € 1,50

AMSTERDAM POSTCARDS
€ 8 ,-

opdracht op maat?

formaten

ansichtkaarten

90 x 70 cm  /  100 x 80cm  /  120 x 90cm  /  140 x 100cm  /  160 x 100cm
In overleg kan uiteraard van deze formaten worden afgeweken. 
Neem contact op om de mogelijkheden voor een opdracht op maat!

De unieke set ansichtkaarten met 7 Amsterdamse schilderijen is te bestellen via 
www.schilderijamsterdam.nl

Interesse of vragen? 
Matthijs de Wit
T: +31 (0)616803702
E: schilderijamsterdam@gmail.com
www.schilderijamsterdam.nl

contact
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http://www.facebook.com/schilderijamsterdam
https://www.pinterest.com/schilderijams
http://www.twitter.com/schilderij_mdw
http://www.schilderijamsterdam.nl/wenskaarten/
http://www.schilderijamsterdam.nl/wenskaarten/
www.schilderijamsterdam.nl

