
RONDLEIDINGEN
Mogelijk in Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Tsjechisch, Italiaans en Russisch
 
Hoor meer van een ervaren gids! Volg een rondleidingen over de 
Zaanse Schans, door het Zaans Museum, de Verkade Experience 
of een combinatie hiervan. Laat je verrassen door een rondleiding 
in Zaandam Centrum over Claude Monet in de Zaanstreek of het 
vorstelijk Russische verleden in het Czaar Peterhuisje. Wil je meer 
weten over de historie op het Hembrugterrein? Ook daar bieden 
we rondleidingen aan langs de monumentale gebouwen en het 
Hembrug Museum! 

Zaanse Schans
Rondleiding >10 personen

Wandel met een ervaren gids door het oer-Hollandse landschap 
van de Zaanse Schans langs groene houten huizen, molens en oude 
ambachten. Tijdens de rondleiding word je meegenomen naar tijden 
van weleer en hoor je in geuren en kleuren over het rijke industriële 
verleden van de Zaanstreek.

Duur: ca. 1,5 uur | Dagelijks 9 - 17 uur
Kosten per persoon: 
Nederlandstalige gids €7,50 | Anderstalige gids €10 

Zaans Museum 
Rondleiding > 10 personen

Ontdek meer over het leven en werken in de Zaanstreek, het eerste 
industriegebied van West-Europa. Maak kennis met de meisjes 
van Verkade die de lekkerste biscuits bakten en mooiste bonbons 
verpakten.

Duur: ca. 1 uur | Dagelijks 10 - 16 uur
Kosten per persoon (excl. entree Zaans Museum): 
Nederlandstalige gids €5 | Anderstalige gids €7,50

Czaar Peterhuisje
Rondleiding > 10 personen 

Ontdek vorstelijk Zaandam! In de 17e eeuw was de Zaanse 
scheepsbouw zo vermaard, dat de Russische tsaar Peter de Grote 
er in 1697 speciaal voor naar Zaandam reisde. Hij verbleef er in een 
houten huisje, gebouwd in 1632. Zijn bezoek bezorgde het huisje 
wereldfaam. Tijdens de rondleiding in het Czaar Peterhuisje hoor je 
alles over het bezoek van de tsaar aan de Zaanse scheepswerven 
en zijn verblijf in het houten huis.

Duur: ca. 45 minuten | Dinsdag t/m zondag 10 - 16 uur
Kosten per persoon (excl. entree Czaar Peterhuisje): 
Nederlandstalige gids €3.50 | Anderstalige gids €5

Hembrug Museum
Rondleiding > 10 personen

Ontdek het geheim van Holland. Een gids neemt 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. 1/1,5 uur | Dagelijks
Kosten per persoon: 
Nederlandstalige gids €10 
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