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Midden op de Zaanse Schans ligt Restaurant D’Swarte 
Walvis, bestaande uit drie monumentale panden. De keuken 
huist in een voormalig koopmanshuis, het restaurant in het 
voormalige weeshuis uit Westzaan. De bar en de unieke 
Commandeurskamer bevinden zich in het Vleethuis, wat van 
origine het pakhuis was van de walvisvaarders.

Bij D’Swarte Walvis kunt u gebruik maken van gratis eigen 
parkeergelegenheid of het nabijgelegen parkeerterrein van 
de Zaanse Schans. Tevens is deze locatie per boot bereikbaar, 
dankzij de eigen aanlegsteiger.

Het voormalige raadhuis is prachtig gelegen aan de Lagedijk 
106 te Zaandijk. Dit deel van Zaandijk, de zogenoemde 

Gortershoek, is met zijn vele monumentale Zaanse koopmans-
huizen een beschermd dorpsgezicht. Aan de voorzijde 
kijkt het raadhuis uit op de beeldentuin met theekoepel. 

Aan de achterzijde ligt een grote rozentuin met terrassen, 
aanlegsteiger en een prachtig uitzicht op de molens en 

openluchtmuseum de Zaanse Schans.

Parkeren kan hier aan de openbare weg of een nabijgelegen 
gratis parkeerterrein. Ook hier biedt de aanwezigheid van 

de eigen aanlegsteiger de mogelijkheid voor aankomst en/of 
vertrek over het water.

Lab-44 is gevestigd in een monumentaal pand op 
het Hembrugterrein. Het is een restaurant met volop 
mogelijkheden voor andere bijeenkomsten. Deze 
locatie leent zich zeer goed voor zowel zeer grote 
afscheidsbijeenkomsten alsook intieme condoléances, 
daar wij over drie aparte ruimtes beschikken, naast de 
grote zaal en ons grote terras.

Lab-44 is zeer gunstig gelegen ten opzichte van het 
crematorium in Zaandam en biedt bovendien volop gratis 
parkeergelegenheid nabij het pand. Vanuit Amsterdam 
is Lab-44 goed bereikbaar per ook per pont (Hempont 
en Zaanferry). Met de diverse uitvalswegen om de hoek, 
zijn wij ook zeer goed bereikbaar met de auto vanuit 
Amsterdam, Haarlem en Purmerend.

‘Slager aan de Schans’ huist in een monumentaal pand uit 1684. 
Het is gelegen aan de Lagedijk 7 – 9 te Zaandijk en biedt een 
huiselijke sfeer, schuin tegenover de Zaanse Schans.

Ooit een slagerij en fietsenwinkel, nu een restaurant in een 
Rijksmonument. Het is een van de oudste Zaanse houten panden 
(bouwjaar 1683) met tal van originele elementen, zoals de met 
tegels beklede schouwen, de zogenoemde smuigers.

Parkeren kan hier aan de openbare weg of een nabijgelegen 
gratis parkeerterrein.

Bent u op zoek naar een informele setting, wellicht voor een 
jonger publiek, dan is Brouwerij Hoop in Zaandijk de juiste 
locatie. Brouwerij Hoop is gevestigd op een unieke locatie in 
historisch Zaandijk en bestaat uit een restaurant, proeflokaal en 
winkel.

Op en om ons terrein aan de Lagedijk in Zaandijk vindt u ruim 
voldoende gratis parkeergelegenheid.
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Algemene informatie 
Op al deze locaties zijn alle cateringwensen mogelijk 

en bespreekbaar. Van koffie met cake tot en met 
een uitgebreid diner. Daarnaast kunnen wij op alle 
locaties goed samenwerken met AVV Zaanstad om 

tot de juiste audio-visuele oplossing te komen. Al deze 
wensen bespreken wij graag met u.

Op de achterijde van deze folder vindt u per locatie 
de oppervlakte in vierkante meters (per ruimte) 

en de capaciteit wat betreft het aantal te ontvangen 
personen. Daarnaast ziet u waar de locaties zijn t.o.v. 
uitvalswegen en openbaar vervoersvoorzieningen.



Lagedijk 69-73, Zaandijk
www.brouwerijhoop.nl
T 075 - 616 56 29
E restaurant@brouwerijhoop.nl

Middenweg 44, Zaandam
www.lab-44.nl
T  020 - 237 4111
E  restaurant@lab-44.nl

Lagedijk 7-9, Zaandijk
www.slageraandeschans.nl
T  075 - 621 2340
E  info@slageraandeschans.nl

voor makers & eters

Kalverringdijk 15, Zaandam
www. dewalvis.nl
T  075 - 616 56 29
E  info@dewalvis.nl

Capaciteit en locatie

• D’ Swarte Walvis
• Brouwerij Hoop

Raadhuis Zaandijk •  

Lab-44 •  

• Slager a/d Schans

ZAANDIJK

KOOG    a/d ZAAN

ZAANDAM

PURMEREND  > 

AMSTERDAM

A7

A8

A8

D’ Swarte Walvis

Brouwerij Hoop

Raadhuis Zaandijk

Slager a/d Schans

Lab-44

D’ Swarte Walvis
 Grootte Aantal
 in m2 personen

Restaurant 90 20 - 42
Serre 50 20 - 80
Regentenkamer 24 2 - 14
Bar ’t Vleethuis 30 35
Terras aaan de Zaan 200 70 - 120
Weesmeester* 65 40 - 100
Commandeurskamer* 50 9 - 50

Raadhuis Zaandijk **

Restaurant 50 50 - 100

Brouwerij Hoop
Restaurant 80 40 - 60
Proeflokaal 36 20 - 30
Biertuin/terras 60 50 - 100

Slager a/d Schans
Restaurant 50 30 - 60
Huiskamer 30 24 - 40
Terras 35 30

Lab-44
Restaurant 700 300
Denktank I 55 20 - 60
Denktank II 15 10
Denktank III 25 12
Terras 400 250

*  Deze ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping en zijn 
hierdoor niet toegankelijk voor mensen in een rolstoel.  
Aangezien wij niet over een lift beschikken, zijn deze ruimtes ook 
minder toegankelijk voor mensen met verminderde mobiliteit.

**  Reserveren via D' Swarte Walvis 

De vijf locaties zijn gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen richting o.a. Amsterdam en 
Purmerend. Bovendien ligt treinstation Zaandijk Zaanse Schans op slechts 15 minuten loopafstand 
(treinverbinding tussen Amsterdam en Alkmaar) van D’ Swarte Walvis, Raadhuis Zaandijk, Slager 
aan de Schans en Brouwerij Hoop. Lab-44 is goed bereikbaar per pont vanuit Amsterdam.


