
 

LANDSCHAPSROUTE  

(ca. 16,5 km) 

 

Fietsroute voor kunstliefhebbers  

Zaanstad Noord 

 

Start- en eindpunt bij Zaans Museum. 

Kom je met de trein dan kun je ook starten bij 

Station Zaandijk/Zaanse Schans.  

Voor het volgen van deze route kun je de adressen 

hieronder gebruiken in je navigatiesysteem of -app 

in je telefoon. 

Let op: sommige studio’s en ateliers zijn niet altijd 

open. Check vooraf de informatie. 

Je kunt deze route verlengen door ook een van de 

andere routes voor kunstliefhebbers te fietsen.  

De Galerieroute (ca. 11 km) of de Galerieroute incl. 

Westzaan (ca. 22 km). 

Fietsverhuur 

Fietsen zijn te huren via Zaanse Schans BikeRent.  

Of start en eindig in Wormerveer, waar je fietsen kunt  

huren bij Dirk Visbeek. 

 

 

ZAANS MUSEUM 
Schansend 7, Zaandam 

Tot eind mei met de expositie Vaarwel – Landschap van 

gedachten met werk Marisca Voskamp en André van Noord 

en de orginele acquarellen en pentekeningen voor het 

Verkade-album Bosch en Heide. 

 

Dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

www.zaansmuseum.nl 

 

HET WEEFHUIS  

Lagedijk 39, Zaandijk 

In dit 17e-eeuwse rijksmonument (met in de voortuin een 

beeldentuin) zijn elke weekend exposities te bewonderen. 

Open op zaterdag- en zondagmiddag. 

www.hetweefhuis.nl/ 

 

 

http://www.zaanseschansbikerent.nl/
https://www.dirkvisbeek.nl/#fietsverhuur
http://www.zaansmuseum.nl/
http://www.hetweefhuis.nl/


 

DE GLAZEN PAUW 
Zaanweg 60, Wormerveer 

Glazenier gespecialiseerd in glas in lood in een houten Zaans pand van 400 jaar oud. 

Op maandagochtend en zondags gesloten en als de glazenier op locatie werkt. Vooraf bellen kan via 

075 68 738 96 of 06 511 49 285. 

https://www.deglazenpauw.nl/contact/ 

 

STUDIO VAN ASSEMA 

Marktstraat 4, Wormerveer (in de kerk) 

Designatelier voor keramische en glasobjecten, meubels, tassen en accessoires. 

Neem voor de openingstijden vooraf contact op via 06 55727696. 

https://www.facebook.com/studiovanassema/ 

 

ATELIER STELLA BURGGRAAF 
Westknollendam 77a (huisje 11) 

Stella schildert impressies van de Nederlandse polder en 

heeft haar atelier achter een gemaalhuisje aan het 

voetgangersdijkje dat achter de school op de Pier 

Kuijperlaan loopt. 

Open op afspraak. Neem contact op via 06 499 54 797. 

www.stellaburggraaf.nl 

 

TIP: Van 16 juni tot 4 augustus 2022 exposeert Stella bij 

bezoekerscentrum De Poelboerderij. Deze prachtige plek 

aan de rand van het grootste aaneengesloten 

veenweidegebied van Europa ligt ook langs de route. 

 

ATELIER GER ZAAGSMA 
Faunastraat 133a, Wormer 

Al dertig jaar schildert Ger verstilde landschappen waarin je ‘niets’ en toch steeds weer iets nieuws 

ontdekt. 

Op afspraak welkom 06 512 79 471 (en als de vlag uithangt, want dan is Ger aanwezig).  

www.atelier-gerzaagsma.nl/ 

 

Vanaf hier kun je door het polderlandschap terugfietsen naar start- en eindpunt het Zaans 

Museum.  

 

TIP: Iets meer zien van de Zaanbocht, Wormer of de Zaanse Schans (min of meer op de 

route)? Klik door naar zaans.nl voor de meest actuele ontdektips.  

https://www.deglazenpauw.nl/contact/
https://www.facebook.com/studiovanassema/
http://www.stellaburggraaf.nl/
https://www.bezoekerscentrumpoelboerderij.nl/
http://www.atelier-gerzaagsma.nl/
https://www.zaans.nl/ontdek-de-zaanstreek/zaanbocht
https://www.zaans.nl/wormerland
https://www.zaans.nl/ontdek-de-zaanstreek/zaanse-schans

