
ARRANGEMENTEN
Op zoek naar een guided tour over de Zaanse Schans, 
vaartocht over de Zaan, lunch met uitzicht op de 
molens, fietsen door de polder of rondleiding met 
museumbezoek? Bekijk alle mogelijkheden hier!

Zaanse Schans
 
Typisch Hollands
Guided tour Zaanse Schans > 10 personen
 
Geniet van het wereldberoemde Hollandse landschap tijdens een 
wandeling met een gids over de Zaanse Schans. Bezoek een molen 
en ontdek alles over oudhollandse ambachten als zeildoek weven, 
kaas- of klompen maken.

Duur: ca. 1,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Nederlandstalige gids €10 | Anderstalige gids €12

Inbegrepen: guided tour Zaanse Schans, entree molen en 

Wevershuis, bezoek kaas- of klompenmaker

Typisch Hollands Plus
Guided tour Zaanse Schans & Rondvaart > 10 personen
 
Breid ‘Typisch Hollands’ uit met een rondvaart van Windmill Cruises. 
Aan boord hoor je alles over de historie van de molens en het rijke 
industriële verleden van de Zaanstreek.

Duur: ca. 2,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Nederlandse gids | Volwassenen €20 | 4 t/m 11 jaar €15 
Anderstalige gids | Volwassenen €22 | 4 t/m 11 jaar €17

Inbegrepen: guided tour Zaanse Schans, entree molen en Wevers-

huis, bezoek kaas- of klompenmaker, rondvaart Windmill Cruises

Zaanse Schans Experience
Zaanse Schans & Rondvaart > individueel en groepen
 
Onder de rook van Amsterdam ontwikkelde de Zaanstreek zich 
tot oudste industriegebied van West-Europa. Ooit waren er zo’n 
zeshonderd windmolens tegelijkertijd actief! Tijdens de Zaanse 
Schans Experience ontdek je alles over dit rijke verleden. Breng een 
bezoek aan de musea, ambachten en een molen naar keuze. Geniet 
van een heerlijk kopje koffie, thee of fris in het MuseumCafé en vaar 
met Windmill Cruises langs de molens. 

 
Duur: ca. 2,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Volwassenen €24,50 | 12 t/m 17 jaar €22 | 4 t/m 11 jaar €17

Inbegrepen: Zaanse Schans Card (incl. entree tot alle musea en 

een molen naar keuze op de Zaanse Schans), koffie/thee/fris 

MuseumCafé, rondvaart Windmill Cruises

Zaans Museum Luncharrangement
Zaans Museum & De Kraai > 10 personen
 
Beleef de rijke historie van de Zaanstreek in het Zaans Museum. 
Bezoek de Verkade Experience en waan je in een vroeg twintigste-
eeuwse chocolade- en koekjesfabriek waar de originele machines 
nog volop draaien. Sluit af met een uitgebreide lunch in restaurant 
De Kraai op de Zaanse Schans. Voor kinderen is er een speciaal 
‘smularrangement’.

Duur: ca. 2,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Volwassenen €24,50 | 12 t/m 17 jaar €22 

4 t/m 11 jaar €15 | Museumkaart €16,50
Inbegrepen: entree Zaans Museum, lunch restaurant De Kraai: 

groentesoep, pannenkoek naar keuze, koffie/thee, vers fruit. Lunch 

voor kinderen t/m 11 jaar: versierpannenkoek, limonade, ijsje.

Proeverij de Zaanse Schans (18+)
Hollandse lekkernijen & Home made likeuren > 10 personen

De voedingsindustrie bezorgde de Zaanstreek wereldfaam. Beleef 
de historie van de voedingsindustrie in het Zaans Museum en 
maak een customised Verkade-reep. Geniet aansluitend van 
een proeverij met Hollandse lekkernijen op de Zaanse Schans. 
Proef chocolademelk in het Cacaolab, Hollandse koek in het 
Bakkerijmuseum, een pannenkoek of erwtensoep in restaurant de 
Kraai, specerijen in molen de Huisman en drie home made likeuren 
in de Tweekoppige Phoenix. 

Duur: ca. 2,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon:  
Volwassenen €32,50

Inbegrepen: Zaanse Schans Card (incl. entree tot alle musea en een 

molen), proeverijen op verschillende locaties op de Zaanse Schans

Chocolade Beleving
Zaans Museum & Cacaolab> individueel en groepen

Voor de echte zoetekauwen! Geniet van een ‘do it yourself’ 
chocolademelk in het Cacaolab en wandel daarna door het 
Hollandse landschap op de Zaanse Schans naar de Verkade 
Experience in het Zaans Museum. Daar ontdek je hoe de meisjes 
van Verkade de lekkerste biscuits en chocolade maakten en maak je 
zelf een wikkel voor een customised Verkadereep.

Duur: ca. 2 uur | Oktober - februari | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Volwassenen €12,50 | 4 t/m 17 jaar €10 | Museumkaart €4

Inbegrepen: warme chocomelk Cacaolab, entree Zaans Museum, Verkadereep 

 

Wandelingen

Kalverpolder Zomerwandeling
> individueel en groepen

Trek je rubberlaarzen aan en stap de veengronden in! Grenzend 
aan de Zaanse Schans ligt natuurgebied de Kalverpolder waar 
een prachtige wandelroute uitgestippeld is. Je begint de dag met 
een koffie, thee of fris in het MuseumCafé en sluit af met een 
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pannenkoek in restaurant De Kraai op de Zaanse Schans. Neem zelf 
(rubber)laarzen mee!

Duur: ca. 3 uur | Juli en augustus | Dagelijks
Kosten per persoon:
alle leeftijden €12

Inbegrepen: koffie/thee/fris MuseumCafé, wandelroute Kalverpolder, 

pannenkoek restaurant De Kraai

Kalverpolder Winterwandeling
> individueel en groepen 

De Zaanse Schans en de Kalverpolder zijn in de winter 
sprookjesachtig mooi. Haal een frisse neus in het Zaanse landschap. 
Begin met een warme chocomelk in het MuseumCafé en wandel 
daarna natuurgebied de Kalverpolder in. Na de wandeling kun je 
even lekker bijkomen met erwtensoep in restaurant de Kraai. Neem 
zelf (rubber)laarzen mee!

Duur: ca. 3 uur | Oktober - februari | Dagelijks
Kosten per persoon: alle leeftijden €12

Inbegrepen: warme chocomelk MuseumCafé, wandelroute Kalverpolder,  

erwtensoep restaurant De Kraai

 

Uitbreidingsmogelijkheden op de Zaanse Schans

  Lunchen/dineren
  Restaurant De Kraai 
  De Hoop op d’ Swarte Walvis
  MuseumCafé Zaans Museum

Workshops

  Cacao maken bij Cacaolab
  Zeep maken bij de Zeepziederij
  Klomp schilderen
  Oudhollandse spelletjes

 

Ontdek Zaandam 
 
Verkade Tour
Verkade Experience, Verskade & Vaartocht > 10 personen

Combineer de oude Verkade fabriek in Zaandam met de Verkade 
Experience in het Zaans Museum! Ontdek hoe de meisjes van Ver-
kade de lekkerste biscuits en chocolade maakten. Na een wandeling 
over de Zaanse Schans vaar je over de Zaan naar de Verskade in de 
Verkade fabriek. Hier geniet je van al het lekkers dat deze foodmarket 
te bieden heeft. Daarna vaar je weer terug naar de Zaanse Schans.

Duur: ca. 3 uur | Donderdag t/m zondag
Kosten per persoon: 
Volwassenen €16 | 4 t/m 17 jaar €13,50 | Museumkaart €7,50

Inbegrepen: entree Zaans Museum, vaartocht Zaanse Schans-Zaandam 

(retour), bezoek Verskade (eten/drinken voor eigen rekening).

Hembrug Experience
Guided tour Hembrug & Vaartocht >10 personen 

Ontdek het geheim van Holland! Vaar van Amsterdam Centraal naar 
het Hembrugterrein en geniet van een kop koffie/thee aan boord. Op 
Hembrug neemt een gids je mee over het Hembrugterrein dat als 
militair hart van de Stelling van Amsterdam jarenlang hermetisch was 
afgesloten van de buitenwereld. Wandelend langs de monumentale 
gebouwen en het Hembrug Museum hoor je het bedrijfsverhaal van 
de voormalige munitiefabriek van het ministerie van Defensie. 

Duur: ca. 2 uur | Donderdag t/m zondag 
Kosten per persoon: Nederlandstalige gids €15

Inbegrepen: vaartocht Amsterdam Centraal-Hembrugterrein, guided 

tour Hembrug

 

Tsaar Peter Tour
Czaar Peterhuisje & Vaartocht > 10 personen 
 
Ontdek het Russische verleden van Zaandam. Vaar van Amsterdam 
Centraal naar het centrum van Zaandam. Bezoek het Czaar 
Peterhuisje, waar tsaar Peter de Grote in 1697 zeven dagen 
verbleef. Het huisje stamt uit 1632 en is een van de oudste houten 
huisjes uit de Gouden Eeuw in Nederland. Met zijn korte verblijf 
bezorgde de tsaar het huisje wereldfaam. Retour met trein of bus 
(op eigen kosten). 

Duur: ca. 1,5 uur | Donderdag t/m zondag
Kosten per persoon: 
Volwassenen €7,50 | 4 t/m 17 jaar €6,50 | Museumkaart €5

Inbegrepen: entree Czaar Peterhuisje, vaartocht Amsterdam-Zaandam

Stadstour Zaandam 
Guided Monet-tour & Czaar Peterhuisje > 10 personen
 
De wereldberoemde Franse schilder Claude Monet verbleef in 1871 
vier maanden in Zaandam. Hij maakte er maar liefst vijfentwintig 
schilderijen en negen schetsen. De wandeling door het centrum van 
Zaandam volgt het spoor van Monet. Met een gids wandel je van het 
Czaar Peterhuisje, langs het ‘Blauwe huis’ naar het Monet Atelier, 
waar reproducties van alle Zaanse Monet-schilderijen te zien zijn. 

Duur: ca. 1,5 uur | Zondag 14.30 - 15.30
Kosten per persoon: Alle leeftijden €12,50

Inbegrepen: guided Monet-tour, entree Czaar Peterhuisje, entree Monet Atelier

Monet vaartour
Monet Atelier, Zaans Museum & Vaartocht > individueel en groepen

Bekijk de Zaanstreek door de ogen van Claude Monet! De 
wereldberoemde Franse schilder verbleef in 1871 vier maanden in 
Zaandam. Hij maakte er maar liefst vijfentwintig schilderijen en 
negen schetsen. Bezoek het Monet Atelier, waar je onder het genot 
van een kop koffie of thee een film over Monet in Zaandam ziet te 
midden van reproducties van alle Zaanse Monet-schilderijen, en 
geniet aansluitend van een vaartocht van het centrum van Zaandam 
naar de Zaanse Schans. Op de Zaanse Schans bezoek je het Zaans 
Museum, waar je de ‘De Voorzaan en de Westerhem’ van Claude 
Monet kunt bewonderen. Retour met trein of bus (op eigen kosten).  

Duur: ca. 3 uur | Zondag start 10 uur
Kosten per persoon:
Volwassenen €25 | 4 t/m 11 jaar €15

Inbegrepen: kop koffie/thee Monet Atelier, entree Monet Atelier en 

Zaans Museum, vaartocht Zaandam-Zaanse Schans 

Fietsarrangementen 
Fiets door de Zaanstreek

Tour de Monet fietsarrangement
Guided fietstour, Musea & Molen > 10-15 personen

Ontdek het Zaandam van Claude Monet per fiets! De tocht begint 
met introductie van de gids tijdens een kop koffie of thee in het 
Zaans Museum. In het museum zie je aansluitend een van de 
Zaanse werken van de wereldberoemde Franse schilder. Na een 
bezoek aan verfmolen De Kat, waar je alles te weten komt over 
olieverf en pigmenten, fiets je de Monet-route naar Zaandam 
Centrum. Daar breng je een bezoek aan het Atelier van Monet, waar 
reproducties van alle Zaanse Monet-schilderijen te zien zijn.

Duur: ca 3 uur; plm 15 km | Vrijdag t/m zondag
Kosten per persoon: Alle leeftijden €37,50

Inbegrepen: fietshuur, guided Monet-fietstour, kop koffie/thee MuseumCafé, 

entree Zaans Museum, molen De Kat en Atelier van Monet

 



Walvis fietsarrangement
Niets Hollandser dan te fietsen! Met de walvisroute fiets je op eigen 
gelegenheid langs plaatsen die de sporen dragen van de vroegere 
walvisvaart. Fiets vanaf de Zaanse Schans naar de Rijp. Laat je 
verrassen door de bijzondere geschiedenis in de Zaanstreek. Tip! 
Bezoek in de Rijp Museum In ’t Houten Huis over de walvisvaart. 

Duur: 40 km | Dagelijks 
Kosten per persoon: gratis te downloaden 
via www.zaansmuseum.nl 

Voor kinderen

Kinderfeestje 
Vier je verjaardag in het Zaans Museum 

Trek werkkleding aan en ga aan de slag bij Verkade! Kruip in 
de huid van een Verkademeisje, koekenbakker of cacao-expert. 
Ontdek hoe lastig het is om de digitale koekjesoven draaiende te 
houden en test je vingervlugheid met de games. Ontwikkel nieuwe 
spaaracties en verpakkingen voor chocolade. Schop je het tot 
directeur of vlieg je de laan uit? Met je vriendjes en vriendinnetjes 
volg je (onder begeleiding van een Museumdocent) een speurtocht 
door de Verkade Experience en maak je zelf een wikkel voor 
een customised Verkadereep. Limonade met Verkadekoekjes en een 
cadeautje voor de jarige maken het feestje compleet. 

Duur: 2 uur | Alleen op woensdagmiddag
Kosten: €10 per kind  
Begeleiding: gratis (minimaal 2, maximaal 3 personen) 
Leeftijd advies: 7-10 jaar | Groepsgrootte: minimaal 6,  
maximaal 12 kinderen 

Inbegrepen: entree Zaans Museum, speurtocht Verkade Experience, 

limonade met Verkadekoekjes, Verkadereep voor alle kinderen, 

cadeautje voor de jarige

 

Uitbreidingsmogelijkheid

 Pannenkoek met limonade bij restaurant De Kraai €5,50 
 

Schoolreisje
Kom met je klas naar de Zaanse Schans! Ontdek hoe de lekkerste 
koekjes gemaakt worden, maak kennis met oude ambachten en 
bezoek een molen. Ravotten in de speeltuin en een overheerlijke 
pannenkoek maken dit schoolreisje compleet!  
Startpunt is de Verkade Experience in het Zaans Museum. Hier 
ontdekken de leerlingen via een speurtocht hoe de meisjes van 
Verkade chocolade en koekjes maakten. Natuurlijk mogen de 
leerlingen ook zelf iets lekkers proeven. Op de Zaanse Schans 
maken de leerlingen daarna kennis met oude ambachten als zeildoek 
weven, kaas- of klompenmaken en bezoeken ze een molen. Een 
overheerlijke pannenkoek met glas limonade in restaurant De Kraai 
maakt het schoolreisje helemaal af. 

Duur: 4 uur | Dagelijks
Kosten: €12,50 per leerling of begeleider 
Leeftijdsadvies: 6-12 jaar

Inbegrepen Entree Zaans Museum, Wevershuis en molen, 

speurtocht Verkade Experience, bezoek kaas- of klompenmaker, 

pannenkoek met glas limonade De Kraai

Uitbreidingsmogelijkheden

 Raketje bij restaurant de Kraai €1 
  Bezoek aan het Jisperhuisje, waar de leerlingen een foto maken in 
oudhollandse klederdracht (met eigen camera) €1
  Zelf een wikkel ontwerpen voor een Verkadereep (incl. 
chocoladereep) €1,50

BOEK NU! 
Boek online of neem contact op met de afdeling Sales
E-mail: sales@zaansmuseum.nl | Tel.: 075 68 10 00
Zaans Museum | Schansend 7 | 1509 AW Zaandam
www.zaansmuseum.nl




