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UROKLIWE MIASTECZKA I WIOSKI

Choć Holandia budzi skojarzenia przede wszystkim z wielkimi, zatłoczonymi metropo-

liami, to pomiędzy nimi można odnaleźć mnóstwo klimatycznych miasteczek, które spra-

wiają wrażenie, jakby czas zatrzymał się w nich dawno temu.

Edam

Niewielkie, urokliwe miasteczko w pro-

wincji Holandia Północna, które światową 

sławę zawdzięcza produkowanemu tu se-

rowi. Przyjezdnych zachwyca ładną, za-

dbaną zabudową centrum.

De Rijp

Bajkowa miejscowość w Holandii Północnej, 

która niegdyś była wysepką, a dziś leży na 

granicy między dwoma polderami. W prze-

szłości słynęła z wielorybnictwa.

Veere

Perełka Zelandii, czyli najbardziej tury-

stycznego regionu w Holandii. Składa się 

na nią kilka urokliwych uliczek, a w zabu-

dowie wyróżniają się piękny ratusz i kościół.

Giethoorn

Wioska wyglądająca jak z obrazka, w któ-

rej zamiast dróg są kanały. Zachwyca swą 

malowniczością, tym bardziej, że zwiedza 

się ją łodziami.

Sneek

Niewielkie miasteczko we Fryzji, które 

łączy w sobie północną surowość, umi-

łowanie porządku i piękną holenderską 

architekturę. Panuje tu spokojna, wręcz 

melancholijna atmosfera.
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WIELKIE MUZEA SZTUKI

Holendrzy przez wieki zajmowali się nie tylko tworzeniem wielkiej sztuki, ale także jej 

gromadzeniem. Dlatego dziś setki wybitnych dzieł możemy oglądać w znakomitych ho-

lenderskich muzeach.

Rijksmuseum w Amsterdamie

Muzeum Narodowe, jedna z kluczowych 

atrakcji w czasie wizyty w stolicy. W imponu-

jącym gmachu zgromadzono wybitne dzieła 

malarstwa, a także grafiki i rzeźby. Warto 

też poświęcić chwilę na wyższe piętra, na 

których eksponuje się sztukę współczesną.

Gemeentemuseum w Hadze

Placówkę warto odwiedzić z co najmniej 

dwóch powodów – znajduje się w nowo-

czesnym gmachu o niebanalnej architek-

turze i posiada największą kolekcję prac 

Pieta Mondriana. Znajdziemy tu też zbiory 

z dziedziny mody, instrumentów muzycz-

nych oraz wnętrz i rzemiosła artystycznego.

Museum Boijmans Van Beuningen  

w Rotterdamie

Placówka powstała dzięki kolekcji prywat-

nego darczyńcy. Dziś w bardzo rozległym 

gmachu obejrzeć można dzieła od średnio-

wiecznych ołtarzy, przez Boscha, Brueghla 

i Moneta po Warhola.

Museum Kröller-Müller 

w Otterlo

Ukryta na terenie parku narodowego 

De Hoge Veluwe nowoczesna willa miesz-

cząca tę placówkę może się poszczycić 

niebagatelnymi zbiorami, w tym drugą 

największą na świecie kolekcją prac Vin-

centa van Gogha.
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Mauritshuis w Hadze

Kameralne, choć posiadające niezwykłe zbiory muzeum zostało 

urządzone w ładnym klasycystycznym pałacu w centrum miasta. 

Obejrzeć tu można kilka genialnych dzieł, w tym najsłynniejszy ob-

raz Vermeera – Dziewczynę z perłą.
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Alkmaar
Najsłynniejszy w okolicy targ serowy od-

bywa się w urokliwym, ale i gwarnym, stuty-

sięcznym mieście Alkmaar, które leży 40 km 

na północny zachód od Amsterdamu. Od-

grywa ono ważną rolę w świadomości hi-

storycznej Holendrów i ich walce o nie-

podległość, ponieważ w 1573 r., podczas 

hiszpańskiego oblężenia, siły Alkmaaru sta-

wiły dzielnie opór silniejszemu agresorowi, 

a następnie zalały tereny, na których rozbił 

swoje obozowisko. Uznaje się to za punkt 

zwrotny w walce o holenderskie uniezależ-

nienie się od Hiszpanii. Sławetne wydarzenie 

miało miejsce 8 października, co dziś jest 

okazją do corocznego świętowania.

Warto tu przyjechać na spacer po za-

bytkowej starówce, która, jak to w Holan-

dii, poprzecinana jest kanałami, a także do 

Muzeum Sera  Kaasmuseum; godziny 

otwarcia zmienne w zależności od miesiąca, 

najlepiej sprawdzić na stronie: www.kaasmu-

seum.nl/en/praktische-informatie; 5 EUR, 

ulgowy 2 EUR, w którym można poznać taj-

niki wyrobu tego produktu, a także kilka fak-

tów historycznych na jego temat. Znajduje 

się ono w dawnym budynku Wagi (Waag) 

na Waagplein – placu, który można uznać 

za salon miasta, gdzie od wiosny do jesieni 

wystawione są kawiarniane stoliki tłumnie 

oblegane przez miejscowych i turystów. 

Wyjątek stanowią dni, w których urządzany 

jest wspomniany słynny targ (zob. ramka).

Waga jest charakterystycznym cegla-

nym budynkiem, stojącym u zbiegu trzech 

kanałów – szczególnie ładnie prezentuje się 

od wschodu, od kanału Zijdam, zwłaszcza że 

▼▼ Targ serowy w Alkmaarze

112
A
lk

m
A
A
r

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/behot1
http://bezdroza.pl/rf/behot1


jej wschodnia elewacja ma najbardziej deko-

racyjną formę. Budowla powstała w XIV w. 

i początkowo pełniła funkcję kaplicy, ale 

w XVI w. została lekko przebudowana i prze-

znaczona do nowej roli. Na parterze Wagi 

działa punkt informacji turystycznej.

Za Wagą biegnie wąska ulica Houttil, 

która po chwili doprowadza do Lange-

straat – głównego deptaku miasta, biegną-

cego pośród licznych sklepów. Od wschodu 

ulicę tę zamyka plac Mient, będący wła-

ściwie mostem przerzuconym nad kana-

łem (jego „szerokość” jest większa niż „dłu-

gość”). Natomiast przy zachodnim odcinku 

ulicy, pod numerem 97, stoi bardzo ciekawy 

gmach ratusza, powstały w latach 1509–20; 

wyróżnia się niezwykle smukłą i wysoką 

wieżą oraz elewacją z naprzemiennych pa-

sów cegły i kamienia.

Na zachodnim końcu Langestraat stoi 

Sint-Laurenskerk  kościół św. Wawrzyńca; 

zwiedzanie: IV–V i IX czw.–sb. 11.00–17.00, 

VI–I wt.–nd. 11.00–17.00, nazywany również 

Grote Kerk (Kościół Wielki). Z perspektywy 

ulicy pięknie widać przysadzistą bryłę jego 

prezbiterium. Zbudowany został pod koniec 

XV w. w stylu gotyckim. Warto zajrzeć do 

środka, by obejrzeć sarkofag jednego z hi-

storycznych władców tych ziem – Florisa V 

oraz obraz Sąd Ostateczny, będący jednym 

z największych obrazów w Holandii. Tym, 

co jednak najciekawsze w świątyni, to or-

gany chórowe (koororgel), czyli małe organy 

umieszczone na chórze. Zostały wykonane 

w 1511 r. i uchodzą za najstarsze wciąż uży-

wane organy w Holandii. Drugim interesu-

jącym instrumentem muzycznym są organy 

główne, zbudowane w 1645 r. przez Jacobusa 

Caltusa van Hagerbeera.

Po sąsiedzku, przy Canadaplein 1, 

w nowoczesnym gmachu z charaktery-

styczną częścią centralną w formie szkla-

nego sześcianu, mieści się Stedelijk Mu-

seum  wt.–nd. 11.00–17.00; 12 EUR, ulgowy 

8 EUR, w którym można poznać histo-

rię miasta. Sporo uwagi poświęcono tu 

najsłynniejszemu wydarzeniu w dziejach 

Alkmaaru, czyli hiszpańskiemu oblężeniu 

w XVI w. Muzeum zostało założone w 1875 r. 

i uchodzi za jedno z najstarszych muzeów 

Targ serowy

Pierwszy targ serowy odbył się już 

w 1365 r. i był jednym z kół zamacho-

wych gospodarki miasta. Dziś jest to 

tylko barwna rekonstrukcja przeszło-

ści (dzięki niej można zobaczyć, jak 

wyglądały dawne nosidła do sera albo 

tradycyjne stroje), jednak warto trafić 

na Waagplein właśnie podczas tego wy-

darzenia. Targi odbywają się w piątki od 

początku kwietnia do końca września 

od 10.00 do 13.00.
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lokalnych w Holandii. Jego obecny gmach 

razem z sąsiednim teatrem stanowią no-

woczesny akcent architektoniczny w tej 

części miasta.

We wschodniej części miasta znajduje 

się druga wielka zabytkowa świątynia – Sint-

-Laurentiuskerk (kościół św. Wawrzyńca). 

Jest to budowla neogotycka z 1861 r. Ze 

wszystkich stron otacza ją zabudowa miesz-

kaniowa, przez co widoczna jest właściwie 

tylko z wąskiego przejścia pomiędzy budyn-

kami od strony kanału Verdronkenoord. Na 

samym końcu tego kanału stoi pozostałość 

po systemie obronnym miasta – renesan-

sowa wieża Accijnstoren z 1622 r.

Spacerując po Alkmaarze, nie wolno 

pominąć urokliwego kanału Luttik Oudorp, 

nad którym, przy Appelsteeg 2, stoi jedyny 

w mieście dom z drewnianą fasadą, zwany 

Domem z Kulą Armatnią (Huis met de Ko-

gel). Nazwa nie wzięła się znikąd – w lewym 

górnym rogu jego fasady dostrzec można 

powieszoną kulę armatnią, która nawiązuje 

do bohaterskiej obrony miasta w czasie hisz-

pańskiego oblężenia w 1573 r.

Alkmaar pięknie się prezentuje również 

z wody, dlatego dobrym pomysłem na jego 

poznanie jest rejs kanałami  czas trwa-

nia: zwykle 45 minut; starty o pełnej go-

dzinie z kanału Mient. W trakcie wycieczki 

sternik-przewodnik opowiada o najcie-

kawszych z mijanych obiektów. W przy-

padku tego miasta dodatkową atrakcją 

są niesamowicie niskie mostki, dlatego 

przepływając pod nimi, należy się bardzo 

mocno schylać.

▼▼ Kanał Verdronkenoord, 
w głębi Accijnstoren

Dojazd

Na stację w Alkmaarze można dojechać 
z dworca Amsterdam Centraal; podróż 
trwa ok. 35 min, a bilet kosztuje 8,50 EUR.
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Polder Beemster
Na północ od Amsterdamu, między mia-

stami Alkmaar i Purmarend, rozciąga się 

najstarszy w Holandii polder – Beemster, 

powstały na miejscu jeziora o tej samej 

nazwie. Zajmuje powierzchnię nieco po-

nad 7 ha. Jego osuszanie za pomocą 50 

wiatraków zaczęto w 1609 r., a zakończono 

po zaledwie trzech latach. Coraz bogatsza 

i gęsto zaludniona Holandia potrzebowała 

wtedy nowych gruntów, by móc produ-

kować odpowiednią ilość żywności. Po-

lder miał również stanowić zabezpieczenie 

przed ewentualnymi powodziami. Teren po-

lderu został otoczony groblą pierścieniową 

i kanałem pierścieniowym (Beemsterring- 

vaart), które wyznaczają granice dawnego 

jeziora. Obszar wewnątrz został natomiast 

z matematyczną precyzją – niesamowicie 

nowatorsko jak na tamte czasy – podzie-

lony na równe parcele w formie szachow-

nicy. Idealne działki oddzielone są od siebie 

odpowiednio zaprojektowanym systemem 

kanałów i dróg biegnących z północy na po-

łudnie i ze wschodu na zachód. W równych 

odległościach od siebie założone zostały 

gospodarstwa. Całość stanowi tak wielki 

ewenement (który na dodatek przetrwał 

niemal nie naruszony do dziś), że została 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO jako „nienaruszony, dobrze upo-

rządkowany krajobraz pól, dróg, kanałów, 

grobli i osad, ułożonych zgodnie z klasycz-

nymi i renesansowymi zasadami plano-

wania”. Z turystycznego punktu widzenia 

nie jest to wyjątkowo ciekawy obszar, ale 

warto go poznać z uwagi na historię holen-

derskiego zmagania się z wodą. Poza tym 

panuje tu spokojna, sielska atmosfera, więc 

warto tu pojeździć na rowerze.

Na terenie polderu oprócz pojedyn-

czych gospodarstw znajduje się także kilka 

miejscowości, m.in. Middenbeemster,  

Noordbeemster, Westbeemster i Zuidoost- 

beemster. Warto zajrzeć przede wszyst-

kim do MIDDENBEEMSTER, wioski, która 

uchodzi za najstarszą na terenie polderu. 

Jej centralny prostokątny plac został wyty-

czony już w 1610 r., a stojący obok kościół 

protestancki powstał w 1623 r. – został on 

zaprojektowany przez wybitnego amster-

damskiego architekta doby renesansu, Hen-

dricka de Keysera. Miejscowość słynie także 

jako miejsce narodzin słynnego malarza Ca-

rela Fabritiusa (1622–54). Niestety, artysta 

ten zmarł przedwcześnie, ginąc w wyniku 

wybuchu prochowni w Delfcie,; wtedy też 

zniszczeniu uległo wiele jego prac. Jego 

najsłynniejszy zachowany obraz – Szczygieł 
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można podziwiać w Mauritshuis w Hadze, 

natomiast w Muzeum Narodowym w War-

szawie obejrzymy Wskrzeszenie Łazarza.

Najprzyjemniejszą i najbardziej uro-

kliwą miejscowością tych okolic jest jednak 

Linia Obrony 
Amsterdamu
Atrakcją polderu są forty należące do 

imponującej linii obrony Amsterdamu. 

Stelling van Amsterdam (Linia Obrony 

Amsterdamu) to kompletny pierścień 

fortyfikacji, otaczający miasto okręgiem 

długości ponad 135 km. Zbudowany 

w latach 1883–1920, składa się z genial-

nej sieci 45 fortów oddalonych od cen-

trum miasta o 10–15 km, współdziała-

jących ze skomplikowanym systemem 

wałów, śluz, kanałów i polderów zale-

wowych, i jest ważnym przykładem for-

tyfikacji opartej na metodzie czasowego 

zalewania terenu – w chwili zagrożenia 

doprowadzano do zalania, uniemożli-

wiając w ten sposób atak wroga (tzw. 

defensywna linia wodna). W tym wy-

padku Amsterdam miał się stać punk-

tem ostatecznej obrony. Już od XVI w. 

mieszkańcy Holandii wykorzystali swoją 

specjalistyczną wiedzę z zakresu inży-

nierii wodnej do celów obronnych. Nie-

stety nowe techniki prowadzenia wojny 

spowodowały, że cały system był prze-

starzały właściwie w momencie oddania 

go do użytku. Dziś część fortów znalazła 

nowe przeznaczenie – stały się hotelami, 

winiarniami, galeriami sztuki itp.

Więcej informacji można uzyskać 

na stronie www.stellingvanamster-

dam.nl, dzięki której zaplanujemy 

swoją wycieczkę i uzyskamy wszelkie 

informacje praktyczne dotyczące po-

szczególnych obiektów.

DE RIJP, leżące 7 km dalej na wschód, już 

na granicy polderu, choć jeszcze na po-

czątku XVII w. było to miasteczko nad-

morskie. Dzięki takiemu położeniu jego 

głównym źródłem dochodu były wówczas 

przede wszystkim połowy śledzi i wielo-

rybnictwo (to ostatnie było ważną skła-

dową całej holenderskiej gospodarki, a De 

Rijp miało w tym ok. 10% udziału). Dziś 

to niewielkie, zamieszkane przez niecałe 

4 tys. osób dość senne miasteczko. Nie ma 

tu żadnych spektakularnych zabytków, 

ale niezwykłą przyjemnością jest spacer 

nad kanałem lub jedną z wąskich uliczek. 

Osada z pięknie zadbanymi mniejszymi 

i większymi domami sprawia wrażenie 

jakby wyciągniętej z bajki.
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Zaanse Schans
Kilkanaście kilometrów na północ od cen-

trum Amsterdamu znajduje się jedna z naj-

większych atrakcji turystycznych Holandii 

Północnej, a być może i całego kraju:  skan-

sen Zaanse Schans nad rzeką Zaan. Rokrocz-

nie odwiedza go blisko milion turystów. I nie 

ma się czemu dziwić, bo w jednym miejscu 

zgromadzono wiele niezwykle typowych dla 

Holandii obiektów inżynieryjno-gospodar-

czych. Niestety, tłumy turystów, zwłaszcza 

latem, są wyjątkowo uciążliwe i utrudniają 

zwiedzanie. Dlatego warto tu przyjechać jak 

najwcześniej, najlepiej już koło 8.00, zanim 

zaczną przyjeżdżać wycieczki autokarowe.

Pierwsze wiatraki stanęły nad rzeką Zaan 

na początku XVII w. i pierwotnie służyły 

tylko do osuszania terenu. Z czasem, wraz 

z rozwojem technologicznym, zaczęto je 

wykorzystywać także do innych celów. Za 

ich pomocą mielono zboże, gorczycę, ziarna 

kakaowca, tytoń, produkowano deski, pa-

pier, olej czy pigmenty do farb. Po dwóch 

stuleciach cały region był usiany wiatrakami, 

których w szczytowym okresie było ok. 900. 

Dzięki nim Zaan stał się niezwykle silnym re-

gionem gospodarczym, w którym działało 

mnóstwo fabryk napędzanych siłą wiatru. 

Produkty tu wytwarzane trafiały następnie 

▼▼ W skansenie 
w Zaanse Schans

117

Z
A

A
N

SE
 S

C
H

A
N

S

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/behot1
http://bezdroza.pl/rf/behot1


do portu w Amsterdamie, a stamtąd były 

wysyłane w świat.

Wielkim miłośnikiem pejzażu tych oko-

lic był sam Claude Monet, który spędził tu 

kilka miesięcy, malując wiatraki. W sumie 

powstało ponad 20 obrazów, z czego jeden 

wisi w tutejszym muzeum. Niestety, wkrótce 

wiatraki zostały wyparte przez maszyny pa-

rowe, które zrewolucjonizowały przemysł 

w XIX w. Większość młynów została wów-

czas rozebrana. Tuż po II wojnie światowej 

architekt Jaap Schipper wystąpił z pomy-

słem, by istniejące jeszcze budynki, rozsiane 

po całym regionie, zwieźć w jedno miejsce 

i utworzyć skansen z prawdziwego zda-

rzenia. Plan udało się zrealizować półtorej 

dekady później – wymagające ogromnych 

nakładów prace ruszyły w 1961 r.

Efekt jest znakomity, i nie dość, że skan-

sen jest piękny, to jeszcze obfituje w rozma-

ite atrakcje, więc na zwiedzanie go warto 

poświęcić co najmniej kilka godzin. Główną 

atrakcją są oczywiście wiatraki ustawione 

wzdłuż rzeki na odcinku około kilometra. 

Poza nimi na cały kompleks składają się 

także tradycyjne domostwa, farmy, za-

grody ze zwierzętami czy warszataty rze-

mieślnicze, w których można obejrzeć, 

jak wytwarzano rozmaite produkty (wstęp 

darmowy), m.in. słynne chodaki (klompen). 

W jednym z obiektów przedstawiona została 

historia tego obuwia, a także prezentowane 

są dziesiątki przykładowych par z różnych 

regionów i na różne okazje. Choć pozornie 

wydają się być takie same, różnią się deta-

lami, np. kształtem, kolorami, wzorami itd. 

Na samym końcu znajduje się sklep z pa-

miątkami, w którym motywem przewod-

nim są oczywiście chodaki.

Zaans Museum

Obiektem, któremu warto poświęcić 

chwilę uwagi na samym początku zwie-

dzania, jest Zaans Museum  codz. 

9.00–17.00; 10 EUR, ulgowe 8 i 6,50 EUR, 

które opowiada o historii, kulturze, ży-

ciu codziennym i gospodarce tego re-

gionu. Działa w nim także punkt infor-

macji turystycznej i kawiarnia.

▼▼ Kamienie młyńskie
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Następnie warto zajrzeć do farmy se-

rowej, która jest repliką oryginalnego bu-

dynku z połowy XVIII w. Odbywają się tu 

pokazy wytwarzania sera, a w działającym 

▼▼ Wytwórnia chodaków

tu sklepie można nabyć ten wyśmienity pro-

dukt. Oryginalne są także budynki, w których 

można poznać zasady wytwarzania kakao, 

a nawet… beczek!

Atrakcje w wiatrakach

Kilka ze stojących w skansenie wiatraków jest udostępnionych do zwiedzania. Wizyta 

w nich jest ciekawym doświadczeniem, ponieważ pozwala dokładnie poznać mecha-

nizmy ich funkcjonowania.

 ◆ De Kat (Kot) – w jego wnętrzu można obejrzeć, jak wytwarzano pigment potrzebny 

do produkcji farb. Wielką atrakcją jest możliwość wyjścia na taras. Wstęp 4 EUR.

 ◆ Het Jonge Schaap (Młoda Owca) – to wiatrak, napędzający pracę tartaku. Tego 

typu wiatraki umożliwiły Holendrom szybką budowę statków, a tym samym wy-

prawy dalekomorskie przynoszące im wielkie bogactwo. Wstęp 4 EUR.

 ◆ De Zoeker (Poszukiwacz)– ten wiatrak służył do produkcji oleju i kakao. Jest to 

jeden z najstarszych wiatraków i być może początkowo służył do osuszania te-

renu. Wstęp 4 EUR.

 ◆ De Bonte Hen (Pstrokata Kura)– ten wiatrak również służył do wytwarzania oleju. 

Zwiedzanie 4 EUR.

 ◆ De Huisman – tutaj mielono gorczycę i produkowano musztardę. Wstęp wolny.

Porada: najlepszy widok na ustawione w rzędzie wiatraki rozpościera się z mostu Ju-

lianabrug pomiędzy Zaandijk a Zaanse Schans oraz z pomostu za budynkiem Zaans 

Gedaan (pracownia czekolady).

119

Z
A

A
N

SE
 S

C
H

A
N

S

Kup książkę Poleć książkę

http://bezdroza.pl/rt/behot1
http://bezdroza.pl/rf/behot1


Warto także chwilę pospacerować po 

niezwykle urokliwym miasteczku ZAAN-

DIJK po drugiej stronie rzeki Zaan. W cza-

sie przechadzki zwróćmy uwagę na tutejsze 

niewielkie domy w intensywnie zielonych 

barwach. Sprawiają one wrażenie niemal 

baśniowe. Wśród nich, przy ulicy Lage-

dijk 80, znajduje się dość ciekawe muzeum 

Honig Breethuis  czw.–nd. 13.00–17.00,  

X–III 13.00–16.00; 4 EUR, ulgowy 2 EUR, 

mieszczące się w dawnej willi rodziny fa-

brykantów produkujących biały papier. 

Prezentuje się tu przede wszystkim wnę-

trza i wyposażenie z XVIII i XIX w.)

Mając jeszcze chwilę, można zajrzeć 

do Muzeum Wiatraków   Molenmu-

seum; Museumlaan 18, Koog aan de Zaan;  

wt.–pt. 11.00–17.00, sb. i nd. 13.00–17.00; 

4,50 EUR, ulgowy 3 EUR, które znajduje się 

koło dworca kolejowego Zaandijk Zaanse 

Schans. Będziemy tu mieli okazję poznać 

historię wiatraków, zasady ich działania oraz 

nauczymy się rozróżniać ich typy.

Na terenie skansenu można też odbyć 

45-minutowy rejs  VII–VIII codz. 11.00–

16.00, IV–VI i IX wt.–nd. 12.00–15.00, start 

o pełnej godzinie za wiatrakiem Huisman; 

7 EUR, ulgowy 3,50 EUR.

Dojazd

Do Zaanse Schans z Amsterdamu (przy-
stanek autobusowy przy dworcu Cen-
traal Station) można dojechać autobu-
sem specjalnej linii nr 391. Kurs trwa ok. 
40 min., bilet w jedną stronę kosztuje 
5 EUR (kupuje się go w autobusie). Ca-
łodniowy bilet parkingowy w Zaanse 
Schans kosztuje 10 EUR.

The Zaanse Schans Card

Zamierzając spędzić cały dzień i skorzy-
stać z różnych atrakcji skansenu, warto 
zakupić kartę The Zaanse Schans Card. 
Kosztuje 15 EUR (10 EUR ulgowa) i upraw-
nia do darmowych wejść do Zaans Mu-
seum i jednego z wiatraków (do pozo-
stałych ze zniżką 50%), a także do 30% 
zniżki na bilet do muzeum Honig Breet- 
huis oraz Muzeum Wiatraków, daje też 
zniżkę na całodniowy bilet parkingowy, 
w wypożyczalni rowerów i w muzeal-
nej kawiarni.
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