
Heineken Experience 
 
 

 
 
Als sinds 1863 markeert de Heineken Brouwerij het begin van de Amsterdamse Pijp. Het is 
hier dat Gerard Adriaan Heineken de basis legt voor het wereldwijde bierimperium van de 
familie Heineken. Nadat de brouwerij in 1988 naar elders verhuist, wordt het gebouw 
opengesteld als museum. In de historische brouwerij prijken nog altijd de prachtige koperen 
ketels, maar de Heineken Experience geeft meer dan alleen een lesje biergeschiedenis; het 
laat je Heineken met ál je zintuigen beleven. 
 
Beleef Heineken in de Heineken Brouwerij 
De Heineken Experience leidt je langs vier verdiepingen door alle facetten van het biermerk. 
Leer hoe de innovaties van het Heineken-lab de kenmerkende Heineken-smaak hebben 
bepaald en neem een kijkje in de oude brouwerij. Maak je eigen muzikale Heineken-video en 
laat je inspireren door de nostalgische expositie van 140 jaar Heineken-reclames. De titel 
‘Heineken Experience’ mag je gerust letterlijk opvatten: in de Heineken Brouwerij kun je 
namelijk zelf ontdekken hoe het voelt om gebrouwen en gebotteld te worden! Ook mag je 
zelf een biertje brouwen en het in je eigen, gepersonaliseerde flesje bottelen. Voor meer 
zien, proeven en ruiken kun je terecht in The World Bar of de trendy Heineken Tasting Bar. 
 
De Heineke experience is met in achteneming van alle richtlijnen rondom het Covid-19 
geopend. Tickets zin te boeken via https://www.heinekenexperience.com/nl/ 

 

 

 



LOOKOUT! 

 

 
 
Naast de Sixhaven staat de Adam toren met op het dak de schommels welke iedere keer 
weer over de rand zwaaien. 
 
A’DAM LOOKOUT is een observatiedek met een ongeëvenaard panoramisch uitzicht over 
Amsterdam. Je kunt het historische centrum van de stad zien, de dynamische haven, het 
unieke polderlandschap en je kunt de beroemde grachten spotten die onderdeel zijn van de 
UNESCO werelderfgoedlijst. De interactieve tentoonstelling over Amsterdam’s geschiedenis 
en cultuur geeft achtergrond informatie bij wat je allemaal ziet vanaf de A’DAM Toren. 
 
Op het dak van A’DAM Toren prijkt ‘Over The Edge’: Europa’s hoogste schommel. Daredevils 
en thrillseekers schommelen op 100 meter hoogte heen en weer over de rand van de toren 
met Amsterdam onder hun voeten. Geniet van het ongeëvenaarde uitzicht over onze 
hoofdstad terwijl de adrenaline door je aderen stroomt. 
 
Meer informatie is hier te vinden https://www.adamlookout.com/nl/home-nl/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

This is Holland 
 

 
THIS IS HOLLAND biedt een unieke vliegervaring boven Nederland. Ga zitten en bereid je 
voor op het opstijgen. THIS IS HOLLAND maakt gebruik van de nieuwste technologie om je 
het gevoel te geven dat je echt vliegt. Terwijl je onder een enorm koepelscherm zit, kun je je 
voeten en handen vrij laten bungelen zodat je je een echte vogel voelt. De 8 minuten 
durende film neemt je mee op een adembenemende reis door Nederland. Tijdens de vlucht 
vergeet je even dat je niet echt vliegt. De atmosferische effecten van wind, mist en geuren 
dragen bij aan de ervaring. THIS IS HOLLAND zal je tijdens deze fantastische vlucht het 
Nederlands werelderfgoed, de bollenvelden, de Amsterdamse grachten en andere iconische 
Nederlandse taferelen laten zien. 
 
Geschiedenis van het Nederlandse platteland 
De Flight Experience is niet het enige onderdeel van THIS IS HOLLAND. Je krijgt ook een leuke 
en interactieve geschiedenisles over Nederland en het Nederlandse platteland. De 
geschiedenis van Nederland begon tweeduizend jaar geleden toen het Nederlandse 
platteland nog steeds een ondoordringbaar moeras was dat de Romeinen de ergste plek op 
aarde noemden. Maar gelukkig waren er wel mensen die het potentieel zagen. Leer meer 
over het kleine land dat met behulp van heuvels, dijken, windmolens en polders uit het 
water is ontstaan. De schoonheid en volharding van het Nederlandse platteland en de 
mensen die het hebben gemaakt, is de inspiratie achter THIS IS HOLLAND. 
 
Tickets boek je hier https://www.thisisholland.com/nl/home/  
 
 



 
Hapje eten in de buurt van de Sixhaven? Probeer een van onderstaande restaurants eens. 
 
https://smaaqt.nl  
Op loopafstand van de Sixhaven in de van der Pekstraat. Gezellig en sfeervol eetcafe met 
een goede kaart! 
 
https://modernamsterdam.nl 
Restaurant in een oud bankgebouw. Ga je met meerdere mensen eten vraag dan naar de 
ruimte in de kluis! Achter dikke deuren en zonder mobiel bereik is het goed toeven! 
 
https://www.madamamsterdam.nl 
In de ADAM toren naar de Sixhaven vindt je Madam. Adembenemend uitzicht en tussen de 
gerechten door even naar het dak. Tijdig reserveren is aan te raden. 


