Amsterdam Metropolitan Area
Visit highlights within an hour by public transport

Timetable
Amsterdam « Zaanse Schans

45 mins

Amsterdam « Haarlem

20 mins

Amsterdam « Lelystad

40 mins

Amsterdam « Schiphol

15 mins

Amsterdam « Volendam

40 mins

* Zie plattegrond van Amsterdam op de achterzijde / See Amsterdam city map on backside
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Plan uw reis
De website www.9292.nl is het ideale startpunt voor uw reis.
Hier plant u uw reis van deur tot deur. U hoeft alleen het adres
van vertrek en aankomst in te vullen en de OV planner doet de
rest: u krijgt een compleet overzicht met de snelste verbinding.
Indien u geen internet tot uw beschikking heeft kunt u bellen
naar het informatienummer: 0900-9292 (€ 0,70 per minuut).

OV Chipkaart

Plan your trip
The website www.9292.nl is the ideal starting point for your
journey. You can use the website to plan your journey from door
to door. You only have to fill in the departure and destination
addresses and the OV planner will do the rest: you will receive a
complete overview, including the fastest possible connection.
If you do not have internet access, you can call the following
information number: 0900-9292 (€ 0.70 per minute).

OV Chip Card

De OV-chipkaart is een nieuw betaalmiddel voor het openbaar
vervoer in de Metropoolregio Amsterdam. De kaart is even groot
als een bankpas en bevat een onzichtbare chip. De kaart kan
worden opgeladen met een saldo in euro’s, waarmee u overal
kunt reizen. Of met een reisproduct, zoals een enkele reis of
abonnement.
Als toerist kunt u gebruik maken van de anonieme kaart
of wegwerpchipkaart:
• de anonieme kaart is een plastic kaart waarop reisproducten of
een saldo kunnen worden geladen.
• de wegwerpchipkaart is geschikt voor eenmalig gebruik of
voor een korte periode. Het is bij aankoop al geladen met een
reisproduct dat een beperkte geldigheidsduur heeft,
bijvoorbeeld een ticket voor 3-dagen onbeperkt openbaar
vervoer in Amsterdam. De wegwerpchipkaart is alleen geldig
bij het GVB, binnen Amsterdam.

The OV chip card is a new payment method for public transport in
the Amsterdam Metropolitan Area. The card is the same size as a
bank card and contains an invisible chip. The card can be loaded
with a balance in Euros and can be used to travel wherever you
like. It can also be loaded with a travel product, like a single ticket
or a subscription.
Tourists are able to use the anonymous card or the disposable
chip card:
• The anonymous card is a plastic card that can be used to load
travel products or a particular balance.
• The disposable chip card is suitable for one-off use or
short-term use. When purchased, it is already loaded with a
travel product with a short validity period – for example,
a 3-day ticket for unlimited public transport in Amsterdam.
The single-use chip card is only valid for GVB public transport
within Amsterdam.

Beide kaarten kunt u kopen bij de automaten op het station
of bij het loket.

Both cards can be purchased from the ticket machines at the
station or from the ticket desk.

Treinkaartjes
U kunt uw treinkaartje kopen bij de self-service ticketautomaten,
te vinden op alle stations. Deze automaten zijn eenvoudig te
gebruiken. Het is mogelijk om met contant geld te betalen, met
een credit- of debitkaart. Daarnaast is het mogelijk om treinkaartjes te kopen bij de NS service desk, kiosk of Wizzl (€ 0,50
extra kosten). De NS heeft speciale seizoenstickets beschikbaar,
voor meer informatie over de verschillende tickets kunt u terecht
op www.ns.nl of bij de servicebalies op de grotere stations.

Train tickets
You can buy your tickets from the self-service ticket machines
found at all stations. These machines are very easy to use.
Payment can be made in cash or via a credit or debit card.
Further, it is possible to buy tickets from the NS service desk,
the kiosk or Wizzl (€ 0.50 extra). The NS offers special season
tickets, for further information about the various tickets, you can
visit www.ns.nl or one of the service desks at larger stations.

Industrial Heritage
8 Zaanse Schans 9 Industriewand in Wormer
Langs de rivier de Zaan draaiden vroeger de molenwieken op
volle toeren en rookten de schoorstenen van de fabrieken
onophoudelijk. Koekjes, meel, chocolade, rijst, zeep en klompen;
allemaal producten die hier gemaakt of bewerkt werden.
De Zaanstreek was het eerste industriegebied ter wereld en is nu
een prachtig stuk industrieel erfgoed met talloze oude pakhuizen,
fabrieken en windmolens. Breng ook een bezoek aan De Zaanse
Schans met zijn Oud-Hollandse houten huisjes. Hier ontdekt u
hoe Nederlanders in de 17e en 18e eeuw woonden en werkten.
Along the Zaan the windmill sails used to turn at full tilt and the
factory chimneys used to smoke ceaselessly. Biscuits, flour,
chocolate, rice, soap and clogs – all products that used to be
made or processed here. The Zaanstreek was the world’s first
industrial zone and is now a wonderful piece of industrial heritage
with countless storehouses, factories and windmills.
Visit De Zaanse Schans with its Old Dutch wooden houses.
Here you’ll discover how the Dutch lived and worked in the 17th
and 18th centuries.

Old Haarlem
10 Teylers Museum 11 Frans Hals Museum 12 Grote Markt
Haarlem is eeuwenlang een toonaangevende schilderstad
geweest. Frans Hals maakte er zijn beroemdste werken. Bewonder
zijn bijzondere schilderijen in het Frans Hals Museum. Inspiratie
haalden de schilders uit hun directe omgeving; Haarlem is
immers één van de mooiste Hollandse steden. Kom kijken naar
de imposante stadspoort en het prachtige stadhuis op de
Grote Markt. Combineer een dagje cultuur met een historische
stadswandeling, winkelen en lekker eten en drinken. Laat u door
Haarlem verrassen!
Haarlem has been a city of artists for centuries. Frans Hals painted
his most famous pieces here, which can be admired in the Frans
Hals Museum. The painters drew inspiration from their immediate
surroundings; after all, Haarlem is one of Holland’s most beautiful
cities, with an imposing city gate and a magnificent city hall on the
lively Grote Markt. Combine a day of culture with a historic walk
through the city, shopping, a drink and a nice bite to eat. Let
Haarlem surprise you!

Flower Strip
Bloemenveiling Aalsmeer 14 Keukenhof
Links, rechts, u ziet ze overal: paarse hyacinten, roze tulpen en
gele narcissen. Een fiets of wandeltrip door de Bollenstreek is een
kleurrijk feestje. Vooral in het voorjaar, want dan staat alles volop
in bloei. Loop ook even binnen bij een bloemenkweker of een
bollenbedrijf. Zij geven u graag een rondleiding. Flora Holland
in Aalsmeer, de grootste bloemenveiling ter wereld, is zeker
een bezoekje waard. Dit geldt ook voor de wereldberoemde
Keukenhof: een bloemenpark met 7 miljoen bloembollen,
waterpartijen, eeuwenoude bomen en bloeiende heesters. De
Keukenhof sluit op 20 mei 2012. Purple hyacinths, red tulips and
yellow daffodils everywhere. Walking or cycling through the
‘Bollenstreek’ (bulb-growing area) is a joyful display of colour,
especially in the spring when the flowers are in full bloom. Wander
into a flower-growing or bulb business; they’ll be happy to give
you a tour. Visit Flora Holland in Aalsmeer, the world’s largest
flower auction house. Go to the world-famous Keukenhof - a
flower park home to 7 million flower bulbs, water gardens, age-old
trees and flowering shrubs. Keukenhof closes on 20 May 2012.
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Wind Water Beach
1 IJmuiden aan Zee 2 Haven en sluizen IJmuiden
Zin om een dagje uit te waaien? Leef je uit op het strand! Ideaal
voor een lange wandeling, een duik in de zee of een stoere
strandactiviteit. Het Noorderstrand bij IJmuiden is populair bij
wind- en watersporters. Hier wordt volop ge(kite)surft en met
blokarts en kitebuggy’s over het strand gereden. IJmuiden is
vanuit Amsterdam makkelijk te bereiken met de
Fast Flying Ferry vanaf het Centraal Station.
Want to spend a day in the open air? Indulge yourself at the
beach! Ideal for a peaceful long walk, a dip in the sea or a
vigorous activity. The Noorderstrand at IJmuiden is popular with
those into winds and watersports. Go kitesurfing, drive a blokart
or jump in a kite buggy on our beautiful beach. IJmuiden is easily
reached from Amsterdam using the Fast Flying Ferry from
Centraal Station.

Sun-kissed Beach
3 Bloemendaal aan Zee
Geen dag op het Nederlandse strand is hetzelfde. De ene keer
bezorgen een dapper zonnetje en een frisse wind je tranen in de
ogen. De andere keer lig je languit in het warme zand onder een
zon die je huid doet tintelen. Het brede strand, de schone zee en
de vele strandpaviljoens voor koffie, lunch en diner zijn kenmerkend
voor de Hollandse kust. Hip en trendy in Bloemendaal, knus en
levendig in Zandvoort aan Zee. Neem zonnebrand en een goed
boek mee en relax…
No two days are the same on a Dutch beach. One day a brave sun
and fresh wind will make your eyes water, the next you’ll be
stretched out in the warm sand with your skin tingling in the sun.
The wide beach, fine sea and many beach cafés are typical of the
Dutch coast. Hip and trendy in Bloemendaal, lively and pleasant
in Zandvoort aan Zee. Bring your sunglasses and a good book
and relax…

Dutch Dunes
Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Amsterdamse Waterleidingduinen
Trek loopschoenen aan of huur een fiets voor een tocht door de
Hollandse duinen. Ontdek een afwisselend natuurgebied met
glooiende duinen, duinmeren, bossen en bijzondere dieren zoals
herten en wisenten. De duingebieden zijn zeer uitgestrekt en
herbergen allerlei verrassingen zoals militaire bunkers en prachtige
uitkijkpunten. En staat u bovenop zo’n duin, bedenk dan dat deze
kuststrook Nederland beschermt tegen de zee. De helft van ons
land ligt immers ver beneden de zeespiegel!
Put on your walking shoes or hire a bike for a jaunt through
Holland’s dunes. A varied nature reserve with sloping dunes,
lakes, forests and rare animals like deer and wisent. The dunes
contain all sorts of surprises like military bunkers and magnificent
viewpoints. Don’t forget the fact that this stretch of coast is what
protects the Netherlands from the sea. After all, half our country
lies well below sea level!
4
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Bubbling Boulevard
Zandvoort aan Zee 7 Race circuit Zandvoort aan Zee
Rondstruinen, mensen kijken, shoppen en van het ene terrasje naar
het andere hoppen. Geniet van het fantastische uitzicht: de zee…
De verrassende variëteit maakt een bezoek aan een van de oudste
badplaatsen van Nederland zo aantrekkelijk. Zandvoort is met zijn
luxe hotels, gezellige restaurants en cafés een bezoekje waard.
Op zoek naar nog meer spanning? Combineer strand en boulevard
met een autorace op het circuit van Zandvoort.
Stroll around, watch people parading the beach boulevard, shop
and hop from one terrace to the next. It’s this surprising variety
that makes a visit to one of Holland’s oldest seaside resorts so
appealing. With its luxury hotels, convivial restaurants and cafés,
Zandvoort is a seaside resort. If you’re looking for even more
excitement, combine beach and boulevard with some thrilling
motor racing at Zandvoort circuit.
6
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Amsterdam Gateway
Schiphol Airport
‘Een bruisende en levendige ministad’, zo typeren veel bezoekers
de Amsterdamse luchthaven Schiphol. Voor fashionista’s een waar
shopparadijs, zowel voor als achter de douane. Laat de wereld aan
je voorbij trekken tijdens een kopje koffie bij één van de vele cafés,
restaurants en koffieshops. Heeft u de vele kunstvoorwerpen op
Schiphol al ontdekt? Op de luchthaven is een unieke dependance
van Het Rijksmuseum te vinden. Neem dus ruim de tijd voor deze
laatste stop voordat u weer naar huis vliegt!
‘A seething, vivacious mini-city.’ This is how many visitors describe
Amsterdam Schiphol Airport, a veritable shopping paradise for
fashionistas both before and after going through customs. Watch
the world go by as you enjoy a cup of coffee at one of the many
cafés and restaurants. Have you already discovered the many
works of art at Schiphol? There’s even a museum – the only
auxiliary branch of Amsterdam’s Rijksmuseum. Leave plenty of
time for Amsterdam Gateway before flying back home.
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Amsterdam Waterland
Beemster Werelderfgoed
Maak een fietstocht door het vlakke Hollandse polderlandschap
met oude boerderijen en uitgestrekte velden. Laat je verrassen
door Het Land van Leeghwater met tal van kronkelende dijkjes,
prachtige vergezichten en piramidevormige stolpboerderijen.
Het gebied De Beemster, bakermat van de gelijknamige kaas,
heeft zelfs een plaats gekregen op de Unesco Werelderfgoedlijst.
Ontdek dit lage land op de fiets, te voet of met een fluisterbootje.
Go cycling through the flat Dutch polder landscape with its old
farmsteads and expansive fields. Jump on a bike and go to Het
Land van Leeghwater with its’ winding dikes, wonderful views and
pyramidal ‘stolpboerderijen’ (traditional Dutch farmhouses).
The De Beemster region, the birthplace of the eponymous cheese,
has even been given a place on the World Heritage Site list.
Discover the low country by bicycle, on foot or with an electric boat.
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Smalltown Harbours
17 Volendam 18 Edam 19 Marken 20 Monnickendam
Komt u per boot aan dan ziet u de houten vissershuisjes al van ver
langs de dijk staan. In deze Oud-Hollandse dorpen lijkt het alsof
de tijd stil is blijven staan. De grachten, de havens, de kaasmarkt,
de huisjes met trapgeveltjes; het is nog precies zoals het honderd
jaar geleden was. Zelfs klompen en klederdracht worden hier door
enkele bewoners nog steeds gedragen. De gezellige terrassen en
restaurants zijn wel met hun tijd meegegaan. Kom langs, drink een
kop koffie en bekijk onze prachtige dorpjes, maar ga niet weg
zonder een verse haring te eten! If you’re arriving by boat, you’ll
see the wooden fishermen’s houses along the dike from a long
way off. In these Old Dutch villages it seems like time has stood
still. The canals, the harbours, the cheese market, the houses with
crow-stepped gables – it’s still exactly as it was 100 years ago.
Some of the residents still wear clogs and traditional costumes.
The convivial terraces and restaurants have kept up with the
times. Another thing you have to do is eat fresh herring!

City of Amsterdam
Rijksmuseum 22 Van Goghmuseum
Scheepvaart Museum 24 Stedelijk Museum 25 Hermitage
Concertgebouw 27 Anne Frank Huis
Amsterdam Museum 29 Albert Cuypmarkt
Wat maakt Amsterdam nu zo geliefd? Zijn het de grachten en
bruggetjes, de rijke historie van de stad, het culturele aanbod, de
gezellige wijken met cafés en curiosawinkeltjes of de stadsparken
waar je ogen en oren te kort komt? Het zijn zeker ook de mensen
uit allerlei culturen en het liberale karakter van Amsterdam die de
stad zo bijzonder maken. Doe zoals elke Nederlander: spring op
de fiets en beleef Amsterdam!
Why do people love Amsterdam so much? Is it the canals and little
bridges? Is it the city’s rich history or the cultural variety? It could
also be the charming convivial districts with their cafés and antique
shops or the municipal parks where people fall in love with our
capital. Certainly it’s also the people from all manner of cultures
and Amsterdam’s liberal nature that make the city so special.
Do as the Dutch do and jump on a bike! Experience Amsterdam!
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Amstel River Countryside
Cobra Museum 31 Ouderkerk aan de Amstel
Ontdek het achterland van Amsterdam te voet, op de fiets of per
boot. Volg de rivier de Amstel, die begint in Amsterdam, en ga
een gevarieerde dagtrip tegemoet. Het uitgestrekte polderlandschap, grote villa’s, historische dorpskernen, kerken en tientallen
restaurantjes en cafés aan het water maken het gebied rondom de
Amstel betoverend en bijzonder. Huur een fiets bij het Centraal
Station in Amsterdam en steek de rivier over met de gratis pont.
Een leuk begin van een afwisselende tocht.
Discover Amsterdam’s hinterland on foot, by bike or by boat. Follow
the River Amstel, which begins in Amsterdam, and you are guaranteed
a varied day trip. The expansive polder landscape, large country
residences, historic villages, churches and dozens of little restaurants
and cafés on the water are a beautiful extra to your visit in
Amsterdam. Hire a bicycle at Centraal Station in Amsterdam and
cross the river on the free ferry. A lovely start to a varied excursion.
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New Land
Almere 33 Museum de Paviljoens 34 Lelystad
Museum Nieuw Land 36 Batavia Stad Fashion Outlet
Met dijken, dammen en andere innovatieve technieken voeren
de Hollanders al eeuwenlang een strijd tegen het water. Zo is de
provincie Flevoland door drooglegging teruggewonnen van de
zee. Het museum Nieuw Land vertelt het verhaal van deze
grootste polder ter wereld. Kom langs en ontdek een gebied met
veel wateractiviteiten, stranden en bijzondere natuur met wilde
paarden en runderen. De architectuur en stedenbouw zijn modern
en wijds. Neem een kijkje op de Bataviawerf, daar ligt de replica
van VOC schip Batavia uit 1628 en combineer uw bezoek met een
dagje shoppen in Batavia Stad Fashion Outlet. With dikes, dams
and more, the Dutch have been fighting the water for centuries
now. The province of Flevoland (the world’s largest polder) was
reclaimed from the sea by inpoldering. The ‘Nieuw Land’ museum
tells its story. Come to our area of water sports, beaches and
spectacular nature with wild horses and cattle. The architecture
and urban development are modern and grand. Have a look at the
Batavia Wharf, where you’ll find a replica of the Dutch East India
Company ship Batavia from 1628. It’s easy to combine your visit
with a day of shopping at the Batavia Stad Fashion Outlet.
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and enjoy the Oostvaardersplassen, a beautiful nature reserve and
national park. National and international sailing races are regularly
organised on the IJsselmeer. If that’s not the case, you can relax at
one of the many terraces and watch all the different boats sailing
by. And there are always a number of catamarans, clippers and
historical sailboats to admire at the Batavia harbour in Lelystad.

Leisure Lakes
Oud Loosdrecht
Rond Amsterdam ligt een aantal plassen die garant staan voor veel
waterplezier. Vaar met een (zeil)bootje van de ene aanlegplaats
naar de andere. Ga lekker picknicken en neem af en toe een duik
in het frisse Nederlandse water. Rondom de plassen is het ook
prachtig wandelen en fietsen. Gaat u liever niet zelf met een boot
te water? Kies dan voor een excursie of neem les bij een van de
vele zeilscholen.
Around Amsterdam there are several lakes promising great fun on
the water. Take a boat or sailboat from one mooring spot to the
next. Enjoy a picnic and an occasional dip in the fresh Dutch water.
The walking and cycling around the lakes is fantastic too. If you’re
not one for taking a boat out on your own, then go for an
excursion or take a lesson at one of the many sailing schools.
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Historical River Estates
Breukelen
Vergaapt u zich graag aan imposante huizen met perfect
onderhouden tuinen? Volg het groene landschap langs de
kronkelige rivier de Vecht en u komt veel van dit soort landhuizen
tegen. Bekijk de buitenhuizen van rijke Amsterdammers uit de
Gouden Eeuw, een aantal exemplaren is ook van binnen te
bezichtigen. Op de route ligt ook Kasteel Nyenrode, vandaag de
dag een prestigieuze business universiteit, opgericht in 1946.
Genoeg gedaan? Leun even lekker achterover en maak een mooie
cruise over de Vecht. Like gaping at imposing houses with
perfectly maintained gardens? Follow the green countryside along
the winding Vecht and you’ll come across plenty of country
cottages. Take a look at the country homes of rich Amsterdam
residents from the Golden Age. Enjoy a lovely cruise on the river
Vecht and admire the country estates and the Nyenrode Castle
(founded in 1946) on the banks of the river.
39

Fortress Stretch
Amsterdam Castle 41 Forteiland Pampus
Kom hierheen voor een wandeling over oude stadswallen.
Neem een kijkje in het leven van graaf Floris V die de burcht
‘Het Muiderslot’ liet bouwen of bezoek een van de vele forten
die Nederland in de 19e eeuw bescherming moesten bieden.
De forten maken deel uit van De Stelling van Amsterdam, door
Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed. Kom langs en ervaar
de Middeleeuwen op een steenworp afstand van Amsterdam.
Take a walk over old city ramparts, have a glimpse into the life of
Count Floris V at the Muiderslot and visit one of the many forts
that protected the Netherlands in the 19th century. They’re part
of the Stelling van Amsterdam (‘Defence Line of Amsterdam’),
proclaimed a world heritage site by Unesco. Just a stone’s throw
from Amsterdam and you’re in the Middle Ages.
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Industrial Heritage line
‘Langs de mijlpalen van onze industriële revolutie’.
Van: Amsterdam Centraal ➔ Naar: Zaanse Schans.
Bezienswaardigheden onderweg: NDSM terrein, Zaanstreek,
Zaanse Schans.

Ook als je de Zaanse Schans niet als eindbestemming hebt is een
rit met buslijn 391, de Industrial Heritage lijn, zeker de moeite
waard. Eerste stop: het NDSM-terrein. Op deze voormalige
scheepswerf aan het IJ bruist het van de creatieve activiteit.
Verschillende bedrijven hebben hier hun intrek genomen en
‘s zomers is het een ideale locatie voor feesten en festivals. Het
270 meter lange Kraanspoor is een must voor elke architectuurliefhebber. En in de aan het water gelegen horecalocaties Noorderlicht en de IJ-Kantine ontmoeten bewoners, kunstenaars, vrijbuiters
en de creatieve industrie elkaar. Weer in de bus gaat het door de
Zaanstreek, het eerste industriegebied ter wereld. De talloze
oude pakhuizen, fabrieken en molens zijn hier de blijvende
herinnering aan een nog niet eens zo heel lang vervlogen tijd.
“Past the milestones of our industrial revolution”
From: Amsterdam Central Station ➔ To: Zaanse Schans.
Interesting sights along the route: NDSM terrain, Zaan region,
Zaanse Schans.
Even if the Zaanse Schans isn’t your final destination, a ride on
bus 391, the Industrial Heritage line, is well worth your time.
First stop: the NDSM terrain. This former shipyard on the IJ river
is bursting with creative activity. A variety of companies have
now moved to the area, and during the summer it’s a perfect
location for parties and festivals. The 270-metre-long Kraanspoor
(crane track) is a must-see for any architecture fan. And the
waterside cafés like Nooderlicht and the IJ-Kantine are a
meeting point for residents, artists, adventurers and the creative
sector. Back on the bus, you’ll travel further through the Zaan
region, the very first industrial area in the world. The countless
old warehouses, factories and windmills are a lasting reminder
of this bygone era.

Amsterdam

The Big Lake
Bataviawerf
Het grootste meer van Nederland is het IJsselmeer ten noordoosten
van Amsterdam. Het meer is in 1932 ontstaan door afdamming
met de 32 kilometer lange Afsluitdijk. Een deel van dit meer biedt
volop gelegenheid voor waterrecreatie. U kunt hier zeilen, varen,
surfen, zwemmen en genieten van het prachtige natuurgebied en
nationaal park De Oostvaardersplassen. Er worden regelmatig
nationale én internationale zeilraces georganiseerd op het IJsselmeer.
Als dat niet het geval is, ga dan even kijken naar al de verschillende
boten die langs varen vanaf een van de vele terrassen. Er zijn altijd
wel een aantal catamarans, klippers of historische zeilschepen te
bewonderen vanuit de Bataviahaven te Lelystad.
Located northeast of Amsterdam, the IJsselmeer is the largest
lake in the Netherlands. It was created in 1932 as a result of
damming the 32-kilometre-long Afsluitdijk. The lake offers plenty
of opportunities for water sports. Here you can sail, surf, swim
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