GALERIEROUTE
(ca. 11 km)
Fietsroute voor kunstliefhebbers
Zaanstad Centrum en Zuid
Start- en eindpunt bij Station Zaandam.
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 de Landschapsroute door Zaanstad Noord (16,5 km)
te fietsen. Of kies voor de langere Galerieroute
inclusief Westzaan (23 km).
Fietsverhuur
Fietsen zijn te huren bij het Fietsenpakhuis
in het stadshart.

ARTZAANSTAD
Grote Hulzen 11, Zaandam*
Verkoop en verhuur van hedendaagse beeldende
kunst met wisselende exposities en
kunstcadeauwinkel.
Open dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en elke 1e zondag van de maand 12.00
tot 17.30 uur.
artzaanstad.nl
*Laat je navigatiesysteem een route geven via de
Hogendijk en Havenstraat. Het huis op Hogendijk
78 is ‘het blauwe huis’ dat Claude Monet eind 19 e
eeuw schilderde. Voordat je de Havenstraat in fiets
kom je langs het beeld De Houtwerker van de
Joegoslavische beeldhouwer Slavomir Miletić.

TIP: Op het Hembrugterrein zijn ook huis voor hedendaagse cultuur Het HEM en Museum of
Humanity gevestigd. Misschien een leuk uitstapje nu je toch op het terrein bent.

VROOM & VAROSSIEAU
Draaibank 10, Zaandam
Deze galerie is gespecialiseerd in street art en urban contem-poraty art van zowel internationaal
gevestigde namen als opkomend talent.
Open maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur - weekenden op afspraak
via 06 502 15 435 of 06 557 65 471.
vroomandvarossieau.com

PLAY ROOM
Westzijde 99, Zaandam*
Laagdrempelige kunstgalerie met wisselende
tentoonstellingen die altijd verrassen en soms confronteren.
Open vrijdag tot en met zondag van 13.00 tot 18.00 uur
www.playroom-zaandam.nl

*Fiets je vanaf het Hembrugterrein naar de PLAY room,
vraag je navigatie je dan via het Dik Trompad te sturen. Dat
is een leukere route.

MONETATELIER
Westzijde 14g (toegang vanaf Beatrixbrug) Zaandam
Hier kun je replica’s zien van de 25 Zaanse schilderijen van
de Franse impressionist Claude Monet. Een unieke blik op
het werk van Monet én een impressie van Zaandam in 1871.
Open van vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur.
monetinzaandam.nl

ZAANS GROEN
Zeemansstraat 54, Zaandam
Deze voormalige timmerwerkplaats biedt ruimte aan wisselende exposities en huiskamerconcerten.
Open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur (of ruimer zoals aangegeven per expositie).
zaansgroen.nl

Vanaf hier ben je vlakbij het start- en eindpunt: Station Zaandam.

