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Beste lezer,
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Hoewel al onze 
locaties lange tijd gesloten waren, hebben we gelukkig nog 
heel wat schoolgroepen mogen ontvangen. Dat was mede 
mogelijk dankzij een gemeentelijke bijdrage voor busvervoer. 
Het komend schooljaar kunnen groepen hopelijk weer een 
beroep doen op enthousiaste ouders. 

Wij zijn trots op ons nieuwe jaaraanbod. Voor alle groepen 
zit er weer heel wat leuks tussen. Voor de jongsten halen we 
Roodkapje naar het museum/lescentrum. En dan natuurlijk 
de moderne Roodkapje die niet alleen goed voor oma zorgt, 
maar ook voor de natuur om haar heen. Leerlingen uit de 
middenbouw kunnen bij ons komen schatgraven. Daarbij 
mogen ze fossiele botten aanraken en maken ze een 
spannende reis door de tijd. Voor de bovenbouw hebben 
we iets nieuws ontwikkeld. We duiken in de wereld van de 
mode: Kleed-je-goed. Wat is er nodig om kleding te maken? 
En hoeveel ongebruikte kleding hangt er in jouw kledingkast? 

De jongste leerlingen kunnen verder kennismaken met 
het leven op de Stadsboerderij (Op bezoek bij Tante Clara 
en boter-kaas-en-eieren-les). Ook bieden we excursies 
aan (naar de Veenweide, door de heemtuin en naar de 
Rioolwaterzuivering), de Milieu-inspecteur in samenwerking 
met HVC en diverse leskisten. 

Bij dit aanbod is een inschrijfformulier toegevoegd. Dit kunt 
u digitaal of met de post naar ons terugsturen. Het verzoek 
is om dit voor vrijdag 15 september te doen.

Wij hopen jullie en héél veel Zaanse kinderen weer te zien 
in het komende jaar!

Paul Laport



ZAANS NATUUR- & MILIEU CENTRUM 4

LOCATIES ZNMC
Er is weer een gevarieerd aanbod samengesteld, voor alle leeftijds-
groepen. Jaarlijks maken tussen de 20 en 35 duizend leerlingen 
gebruik van onze lessen en materialen. Ook voor brede-school-
activiteiten kunnen scholen een beroep op ons doen. Het ZNMC 
is een van de hoofdaannemers Educatie in Zaanstad en een van 
de ondertekenaars van het Pact Poelenburg/Peldersveld. 
Onze lessen worden aangeboden op verschillende locaties. 

NATUURMUSEUM / 
LESCENTRUM 
Behalve de vaste expositie ‘Natuur in de stad’, is er driemaal per jaar 
een wisselexpositie te bewonderen. Dit jaar gaat het om de exposities: 
Roodkapje, Schatgraven en Kleed-je-goed. In het lescentrum worden veel 
van onze lessen gegeven. Het museum is elke zondagmiddag geopend 
voor reguliere bezoekers. Lessen op maat zijn - in overleg - ook mogelijk. 

Thijssestraat 1, 1504 LB Zaandam
t. 075 631 20 20
e. info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

STADSBOERDERIJ 
DARWINPARK 
Jaarlijks wordt onze Stadsboerderij door circa 80 duizend mensen 
bezocht. In onze voormalige grote stal geven we ook steeds vaker 
lessen. Ook voor een gewoon bezoekje bent u hier van harte welkom 
(dinsdag t/m zondag, 10.00-17.00 uur). 

De Weer 31, 1504 AH Zaandam
t. 075 616 69 06
e. sb.darwinpark@zaansnatuurmilieucentrum.nl
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DE HEEMTUIN 
De Heemtuin is gelegen vlak bij het Zaans Medisch Centrum. 
Hier kunnen schoolgroepen op excursie onder deskundige 
begeleiding. De tuin is van zondag tot en met vrijdag gratis te 
bezoeken (openingstijden 9.30-16.30 uur).

In het Burg. In ’t Veldpark 
(ten zuiden van het ZMC)
t. 075 635 21 85 (op woensdag en vrijdag)
e. j.buijs@zaansnatuurmilieucentrum.nl

NATUURSPEELPLAATS 
DARWINPARK 
Deze prachtlocatie is nog maar net geopend. Je kunt hier heerlijk 
spelen in een mooie natuurlijke omgeving. De speelplaats is geopend 
van dinsdag t/m zondag, van 10.00 tot 17.00 uur en ook geschikt voor 
verjaarsfeestjes of schoolreisjes.

De Weer 31, 1504 AH Zaandam
Telefoon: 075 6166906
E-mail: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

SCHOOLTUINEN 
Jaarlijks verzorgen circa vijfhonderd schoolkinderen een tuintje op 
ons schooltuinencomlex W.J. Prud’homme van Reine. Daarnaast 
organiseren wij schooltuinwerk op locatie in het kader van 
brede schoolactiviteiten. 

De Weer 31, 1504 AH Zaandam
t. 06 13 83 03 79
e. info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

Informatie
Meer informatie over onze activiteiten 
en educatie is te vinden op onze website: 
www.zaansnatuurmilieucentrum.nl

De Heemtuin, het Natuurmuseum en 
Stadsboerderij Darwinpark zitten ook op 
Facebook. Volg & like ons!
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EXTERNE LOCATIES 
We geven niet alleen lessen op onze eigen locaties, maar 
nemen groepen ook mee op excursie. Bijvoorbeeld naar de 
Rioolwaterzuivering (tegenover het Vijfhoekpark) of met 
een bootje naar de Veenweide. En voor sommige lessen 
komen we naar jullie school toe! We werken hiervoor samen 
met onze partners Staatsbosbeheer 
en Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK)

VAARTOCHT EXCURSIE 
De Zaanstreek staat bekend om zijn veenweidegebieden. In 
samenwerking met Staatsbosbeheer verzorgen we vaartochten 
in Guisveld en Oostzanerveld. 

Tijdens deze excursies maak je kennis met diverse water- en weide-
vogels. Onderweg mag je dansen op het trilveen en misschien zie je 
roofvogels overvliegen! Scholen die zich voor deze excursie hebben 
aangemeld, horen ruim van tevoren waar ze zich moeten melden. 

RIOOLWATER ZUIVERING
Wat gebeurt er met onze poep en plas nadat we de wc hebben 
doorgetrokken? Wat moet je beslist niet door het riool gooien? 
En hoe lang bestaat het riolenstelstel in de Zaanstreek al? 
Een verfrissend bezoekje aan de Rioolwaterzuivering geeft 
antwoorden op vele vragen. 

 POELENBURG 467, 1504 NX ZAANDAM 

Let op:  he t doorgaan 
van de𝓏e ex cur𝗌ies i𝗌 

st erk afhankeli𝗃k van 
de corona-sit uati e.
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JAARAANBOD 
2021-2022
De kosten voor onze lessen en de manier waarop je je  
hiervoor kunt aanmelden zijn niet veranderd dit jaar.  
Hieronder nog even de belangrijkste informatie op een rijtje. 

Inschrijfformulier
We ontvangen het inschrijfformulier graag uiterlijk vrijdag 15 september retour. 
Reageren via e-mail kan ook:  info@zaansnatuurmilieucentrum.nl

Kosten lessen/excursies
KOSTEN PER LES/EXCURSIE: € 79,-

• Wanneer een ingeroosterde les/excursie wordt vergeten of op het laatste moment afgezegd,  
dan worden even goed kosten in rekening gebracht (tenzij er sprake is van overmacht)

• Er wordt ruimschoots voor de les/excursie een afspraak gemaakt met de school voor een  
definitieve datum

Leskisten
Leskisten worden door de school opgehaald en ook weer teruggebracht naar  
het lescentrum (Thijssestraat 1). De uitleenperiode bedraagt twee weken,  
tenzij anders wordt overeengekomen. 

KOSTEN PER PERIODE PER UITGELEENDE LESKIST: € 15,-

• Leskisten kunnen meerdere periodes worden aangevraagd
• Neem svp contact met ons op als de leskist incompleet is of als er andere gebreken  

aan het licht komen
• Kosten worden in rekening gebracht als de kist is ingeroosterd (ook als-ie uiteindelijk  

niet wordt opgehaald)
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NATUUR IN DE KLAS
Voor alle groepen is het leuk om de natuur in de klas te halen. 
Het ZNMC biedt daar verschillende mogelijkheden voor:

Wanneer u 
NATUUR IN DE 
KLAS bestelt, 

laten wij u weten 
wanneer u het 

kunt ophalen op 
het Lescentrum

VLINDERKWEEKKAST
SEPTEMBER, MAART T/M JUNI  |  VLINDERS IN JE KLAS

Bij ons kunt u één of meer vlinderkweekkasten huren (á € 7,50 
per stuk). Zo’n kast kunt u in een lokaal zetten of in een 
algemene ruimte van de school.

Let op: Bij de Vlinderstichting (www.vlinderstichting.nl) 
dient u zelf een kweekpakket te bestellen. 

Wanneer u het pakket in de kweekkast los laat, kan het feest 
beginnen. Met de klas kun je zien hoe uit de piepkleine eitjes 
rupsen komen, hoe die langzaam groeien en zich uiteindelijk 
verpoppen tot vlinders.  

PADDENSTOELEN
NAJAAR  |  KOKEN MET PADDO’S/SOEP MET ZWAMMEN

Leuk voor op de herfsttafel of zomaar achter in de klas. En het 
kweekpakket levert mooie oesterzwammen of champignons 
op. Daar kun je een heerlijk soepje van koken!

Hier brengen wij € 15,- voor in rekening.

KRIJG NOU TAKKEN!
OKTOBER T/M MAART

In ons Natuurmuseum hebben we verschillende soorten wandelende 
takken. Hoe leuk is het om deze beestjes zelf een tijdje in de klas te 
hebben. Bij ons huurt u drie maanden een kweekkast. Van tevoren 
vullen wij de kast met een aantal wandelende takken. Natuurlijk voegen 
wij ook een instructie bij om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen. 

In totaal brengen wij hier € 25,- voor in rekening.
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LESSEN     

ROODKAPJE
SEPTEMBER - DECEMBER

Deze moderne Roodkapje zorgt goed voor oma 
én voor het bos. Ze merkt dat er ontzettend veel 
te ontdekken is in de natuur en dat het belangrijk 
is om er op een verantwoorde manier mee om te 
gaan. De leerlingen van groep 1 t/m 4 reizen mee 
en ervaren onder andere dat het leuk en nuttig is 
om afval uit de natuur op te ruimen.

OP BEZOEK BIJ 
TANTE CLARA

MAART - APRIL

Kip Clara is een BZD-er (Bekend Zaans Dier). En dat geldt 
ook voor haar kuikens Piep en Poep. Tijdens de les maken de 
kinderen verder kennis met het konijn, de cavia, de schildpad 
en de melkgeit. Door de jaren heen zijn al vele tienduizenden 
Zaanse kleuters op bezoek geweest bij Clara.

A A N B O D
G RO E P

1-2      Wil niet elke kleuter 
bij Tante Clara op be𝓏oek?
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LESKISTEN
KLEUR

HELE JAAR
 
Kleuren zijn belangrijk voor mens en dier. Een wereld zonder 
kleur is nauwelijks voor te stellen. In deze leskist zitten  
kleurige activiteiten voor de jongste leerlingen. 

BODEMDIERTJES
HELE JAAR

Kleine diertjes. Sommige mensen beginnen al te zweten als ze  
ze zien. Maar dat is niet nodig, want wormen, kevers, pissebedden, 
mieren, duizend- en miljoenpoten zijn niet eng. Ze zijn juist leuk! 
Maak kennis met ze via deze leskist.

WARM ONDER 
DE WOL

HELE JAAR

Een huid is belangrijk tegen kou (schaap), tegen 
water (eend) of tegen vijanden (egel). Leer alles 
over huidbedekking. Deze leskist is het hele  
jaar te gebruiken.

NATUUR  
IN DE  
KLAS 

Haal de natuur in de klas met: 
• Een vlinderkweekkast
• Paddenstoelen
• Wandelende takken

LEES DETAILS OP PAGINA 8

SLOOTDIERTJES
APRIL T/M OKTOBER

Een echte klassieker deze leskist. Wat zwemt  
er in de Zaanse sloten? Kinderen halen de  
spannendste diertjes naar boven met een  
schepnetje. Op handige overzichtskaarten  
kun je zien welke diertjes je naar boven  
hebt gehaald. Ideaal aan het begin van de  
zomer en in het vroege najaar.
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BOTER, KAAS  
& EIEREN 

JANUARI - MAART

Deze les vindt plaats in de grote stal van de Stadsboerderij.  
Koeien geven melk, schapen wol en kippen leggen eieren.  
In deze les maken kinderen kennis met de verschillende producten. 
Wie maakt de beste pannenkoek van meel en melk?

A A N B O D
G RO E P

3-4 Zelfgemaakte pannenkoeken.       
  Da’s pas lekker! 

ZADEN EN  
VRUCHTEN 

NAJAAR

Voor deze les komen we langs bij jullie op school. We hebben  
zaden en vruchten nodig en die gaan we rondom de school  
verzamelen. Daarna bespreken we wat we gevonden hebben. 
Wat is het precies? Kun je het eten? Kunnen dieren het eten?  
Is het lekker? Een leuke actieve les!

LESSEN 

ROODKAPJE 
SEPTEMBER - DECEMBER

Deze moderne Roodkapje zorgt goed voor oma én het bos. Ze merkt 
dat er veel te ontdekken is in de natuur en dat het belangrijk is om 
er op een verantwoorde manier mee om te gaan. De leerlingen van 
groep 1 t/m 4 reizen mee en ervaren onder andere dat het leuk en 
nuttig is om afval uit de natuur op te ruimen.
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LESKISTEN
VAN AKKER 
TOT BAKKER

HELE JAAR

In deze leskist zitten een paar mooie graanmolentjes. Je kunt 
meel malen en daar smakelijke poffertjes van bakken. Vergeet de 
poedersuiker niet. Succes verzekerd! 

BODEMDIERTJES
HELE JAAR

Kleine diertjes. Sommige mensen beginnen al te zweten als ze ze 
zien. Maar dat is niet nodig, want wormen, kevers, pissebedden, 
mieren, duizend- en miljoenpoten zijn helemaal niet eng. Ze zijn 
juist leuk! Maak kennis met ze via deze leskist. 

SLOOTDIERTJES 
APRIL T/M OKTOBER

Een echte klassieker deze leskist. Wat zwemt er in de Zaanse sloten? 
Kinderen halen de spannendste diertjes naar boven met een schepnetje. 
Op handige overzichtskaarten kun je zien welke diertjes je naar boven 
hebt gehaald. Ideaal aan het begin van de zomer en in het vroege najaar.

KLEUR
HELE JAAR

Kleuren zijn belangrijk 
voor mens en dier. Een 
wereld zonder kleur is 
toch nauwelijks voor te 
stellen? Deze leskist zit 
vol kleurige activiteiten 
voor de jongste leerlingen. 

WARM 
ONDER 
DE WOL

HELE JAAR

Een huid is belangrijk tegen 
de kou (schaap), tegen water 
(eend) of tegen vijanden (egel). 
Leer alles over huidbedekking. 
Deze leskist is het hele jaar 
te gebruiken.

PAPIER 
MAKEN 
HELE JAAR

Van oud papier kun je 
weer nieuw papier maken. 
Maar hoe doe je dat 
eigenlijk? Met behulp van 
deze kist kunnen kinderen 
dat zelf leren. Het is leuk 
om ook papiermolen De 
Schoolmeester te bezoeken. 

NATUUR 
IN DE 
KLAS 

Haal de natuur in de klas met: 
• Een vlinderkweekkast
• Paddenstoelen
• Wandelende takken

LEES DETAILS OP PAGINA 8



ZAANS NATUUR- & MILIEU CENTRUM 14

 

SCHATGRAVEN
JANUARI - MAART

Wat vind je allemaal als je in de grond graaft? Als je diep genoeg 
gaat, vind je misschien wel sporen die miljoenen jaren oud zijn.  
Wie weet vind je overblijfselen van dinosauriërs of wolharige  
mammoeten. Tijdens deze les mogen kinderen fossiele botten  
aanraken en leren ze het in de tijd te plaatsen. Het lijkt wel  
een spannende reis door de tijd!

HEEMTUIN-LES
MEI - JULI

De Heemtuin is een prachtige plek in het hartje van Zaandam.  
Vanaf het voorjaar is de tuin helemaal prachtig. Een klein  
paradijs waar van alles bloeit en groeit. Speurend, ruikend en  
kijkend leer je van alles over de natuur.

BOTANISCH  
STOEPKRIJTEN

APRIL T/M OKTOBER

Trek eropuit en geef met stoepkrijt aan wat je ziet. Welke planten  
vind je bij jullie school in de buurt? En wat valt daarover te  
vertellen? Na afloop weten leerlingen – en buurtbewoners! –  
veel beter wat er allemaal te vinden is in de omgeving.

A A N B O D
G RO E P

5-6
LESSEN &
EXCURSIES 

         Graaf je terug in de tijd!  
En vind een fossiel of schat!
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VAN AKKER TOT BAKKER 
HELE JAAR

In deze leskist zitten een paar mooie graanmolentjes. Je kunt meel malen en daar 
smakelijke poffertjes van bakken. Vergeet de poedersuiker niet. Succes verzekerd! 

LESKISTEN

SLOOTDIERTJES 
APRIL T/M OKTOBER

Een echte klassieker deze leskist. Wat zwemt er in de Zaanse 
sloten? Kinderen halen de spannendste diertjes naar boven met 
een schepnetje. Op handige overzichtskaarten kun je zien welke 
diertjes je naar boven hebt gehaald. Ideaal aan het begin van 
de zomer en in het vroege najaar.

PAPIER MAKEN 
HELE JAAR

Van oud papier kun je weer nieuw papier maken. 
Maar hoe doe je dat eigenlijk? Met behulp van 
deze kist kunnen kinderen dat zelf leren. 
Het is leuk om papiermolen De Schoolmeester 
te bezoeken. 

ZINTUIGEN
HELE JAAR

Alle zintuigen worden geprikkeld door deze leskist. Je gaat niet alleen 
beter zien, je leert ook scherper zien, horen, ruiken, proeven en voelen.

SPIEGELKOFFER
HELE JAAR

Deze leskist is samengesteld door de Zaanse Energie Kooperatie 
(ZEK) en zit barstensvol techniek. Je leert op speelse wijze hoeveel 
energie het kost om één led-lampje te laten branden.

NATUUR 
IN DE 
KLAS 

Haal de natuur in de klas met: 
• Een vlinderkweekkast
• Paddenstoelen
• Wandelende takken

LEES DETAILS OP PAGINA 8
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Ik heb één aparte  
kledingkast gekocht voor al mijn  

ongebruikte kledingstukken.

KLEED-JE-GOED!
APRIL - JULI

Een paar feitjes: om één spijkerbroek te maken is ongeveer 8000 liter 
schoon water nodig. De gemiddelde kledingkast bevat 50 kleding-
stukken die nog nooit gedragen zijn. Er worden jaarlijks 85 miljoen 
bomen gekapt om alle kleding te maken. Het is natuurlijk leuk om  
er elke dag weer mooi uit te zien, maar het is niet verkeerd om  
soms even stil te staan bij het effect daarvan op natuur en milieu. 
Kleed-je-goed! is door ons zelf ontwikkeld!

A A N B O D
G RO E P

7-8
LESSEN &
EXCURSIES 

MILIEU-INSPECTEUR
NAJAAR

Dankzij onze partner HVC kunnen we deze lessen gratis op school  
aanbieden. In spelvorm worden kinderen uitgedaagd om na te denken 
over afvalscheiding. Wat hoort in welke kliko? En welke grondstoffen  
kun je nog prima hergebruiken? Er is aandacht voor groene energie  
en hoe jij zelf een prima milieu-inspecteur kunt worden.

VAARTOCHTEN VEENWEIDE 
EXCURSIE: APRIL/MEI

De Zaanstreek staat bekend om zijn veenweidegebieden. In samenwerking met  
Staatsbosbeheer verzorgen we vaartochten in Guisveld en Oostzanerveld. Tijdens  
deze excursies maak je kennis met diverse water- en weidevogels. Onderweg stap  
je even op het trilveen en zie je misschien roofvogels overvliegen! Groepen die  
zich voor deze excursie hebben aangemeld, horen ruim van tevoren waar ze zich  
moeten melden.
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BOTJE BIJ BOTJE 
HELE JAAR

Een kist vol botten en schedels. Lukt het om 
aan te wijzen welke botten op welke plek in 
het lichaam horen? En welke schedel hoort 
bij welk dier? En welk gebit? 

LESKISTEN

SPIEREN
HELE JAAR

Dit materiaal sluit goed aan bij ‘Botje bij botje’. 
Welke spieren hebben we allemaal in ons lichaam 
en waar zijn ze voor bestemd? De belangrijkste 
spier – het hart – doet als het goed is geheel 
automatisch zijn werk. 

FOSSIELEN 
HELE JAAR

Veel fossielen zijn al honderden miljoenen jaren oud. Je vindt ze 
vaak in grotten. Uit Limburgse mergel kun je ook fossielen 
lospeuteren. Krabbel je eigen dino-afdruk tevoorschijn!

SPIEGELKOFFER
HELE JAAR

Deze leskist is samengesteld door de Zaanse 
Energie Kooperatie (ZEK) en zit barstensvol 
techniek. Je leert op speelse wijze hoeveel 
energie het kost om één led-lampje te 
laten branden.

NATUUR 
IN DE 
KLAS 

Haal de natuur in de klas met: 
• Een vlinderkweekkast
• Paddenstoelen
• Wandelende takken

LEES DETAILS OP PAGINA 8



We hopen jullie 
weer vaak te zien 
het komende 
schooljaar!!!

zaansnatuurmilieucentrum.nl


