
Stadsboerderij
Darwinpark

Schooltuinen

Natuurmuseum
E. Heimans

Natuurspeelplaats
Darwinpark

Lescentrum

Heemtuin

Bezoek- en postadres: 
Thijssestraat 1
1504 LB Zaandam 
t. 075 631 20 20
e. info@znmc.nl 

Openingstijden kantoor: 
Maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur

Collegereeks 
voor kinderen

Stinzenplanten 
en kikkers Lentelammetjes

Vanaf zondag 8 januari is de 
expositie Kletsnat te bezoeken in het 
Natuurmuseum. De expositieruimte 
is hiervoor omgetoverd tot een 
zoete-onderwaterwereld. De jongste 
bezoekers krijgen een toverstafje 
waarmee ze op onderzoek uit kunnen 
gaan en vragen kunnen oplossen. 
Wat zwemt daar tussen het riet? 
Wat doet die ooievaar daar met zijn 
kop onder het water? Hoe lang kan 

een paling eigenlijk worden? Kletsnat 
is een spannende en leerzame 
onderwaterexcursie voor jong en oud. 

Leuk voor elk gezin!
Elke zondagmiddag vanaf 
13.00 uur. Bezoekers vanaf 
3 jaar betalen € 4,- entree 
(volwassen begeleiders en 
Vrienden hebben gratis toegang)
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IN 2023 WORDT 
HET NIEUWE 
ZNMC�CENTRUM 
GEBOUWD

In het nieuwe gebouw komt kinderopvang, horeca, ons lescentrum 
én onze nieuwe Natuurmuseum.  We willen er heel graag een Zaans 
feestje maken met inwoners en bedrijven uit de Zaanstreek.

Wil jij meehelpen om ons nieuwe gebouw dé hotspot van de 
Zaanstreek te maken, kijk dan eens op znmc.nl/bouwmee

znmc.nlznmc.nl

WINTER2023

NEEM EEN DUIK IN NEEM EEN DUIK IN NEEM EEN DUIK IN NEEM EEN DUIK IN NEEM EEN DUIK IN NEEM EEN DUIK IN 
DE ZOETE�ONDER�DE ZOETE�ONDER�DE ZOETE�ONDER�
WATERWERELD!WATERWERELD!WATERWERELD!



VOORWOORD
2023 wordt een heel bijzonder jaar voor het ZNMC. In het voorjaar wordt 
gestart met onze nieuwbouw. In dat nieuwe gebouw zal ook kinderopvang, 
horeca én een geheel nieuw natuurmuseum worden gevestigd. We denken 
dat het een geweldige plek wordt voor alle Zaankanters. Want je kunt er 
ook nog naar de natuurspeelplaats en een lekker rondje lopen over de 
stadboerderij. We kunnen haast niet wachten tot het zover is. Maar in de 
tussentijd zitten we ook niet stil. 
Er worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd op al onze locaties. 
Op de heemtuin kun je mee met een rondleiding langs stinzenplanten en op 
de Stadsboerderij kun je vanaf eind februari jonge lammetjes en geitjes 
bewonderen.  En in het Natuurmuseum is er een paar keer per maand wel iets 
interessants te beleven. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten deze winter!

Paul Laport (directeur ZNMC)

       VIER JE
VERJAARDAG
OP STADSBOERDERIJ  
     DARWINPARK 

znmc.nl

Bel voor meer informatie:  
t. 06 255 274 86

Natuurmuseum

ZON.29
JAN

ZON.26
FEB

ZON.26
MRT

COLLEGE�
REEKS VAN DE REEKS VAN DE 
EXPERT ERWIN

Onze ‘alwetende’ deskundige Erwin 
Kaspers kan boeiend vertellen over heel 
uiteenlopende onderwerpen. Vooral van 
fossielen, stenen, dieren uit de ijstijd 
en kristallen weet hij verschrikkelijk 
veel. Voor het Natuurmuseum verzorgt 
hij een collegereeks, speciaal voor 
kinderen (maar ook interessant voor 
hun ouders!). Erwin vertelt in de winter 
drie keer. Op 29 januari gaat het over 
Dino’s, op 26 februari gaat het over 
landschappen en klimaatverandering, 
en op 26 maart heeft hij het over 
vulkanen en mineralen. 

Erwin vertelt niet alleen, maar hij heeft 
ook heel mooie attributen en beelden 
bij zich. En natuurlijk beantwoordt hij 
ook alle vragen van het publiek. 
Wil jij een beetje wijzer worden – 
kom dan naar Expert Erwin. 

Bezoekers vanaf 3 jaar 
betalen € 4,00 entree 
(volwassen begeleiders en 
Vrienden hebben gratis toegang)
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WILGEN WILGEN 
VLECHTENVLECHTEN

De takken van een wilgenboom 
worden al eeuwenlang gebruikt om 
voorwerpen mee te maken. Op onze 
natuurspeelplaats staan sfeervolle 
speelhutjes die van wilgenteen 
gemaakt zijn. Maar je kunt er ook 
deurmatten, manden of eendenkorven 
van vlechten. Op zondag 19 maart 
kun je, onder deskundige begeleiding, 
decoratieve visjes vlechten van 
wilgenteen. Leuk voor jong en oud! 

Voor € 25,00 per jaar ontvang je 
een uniek Vriendenpasje. Vrienden 
betalen geen entree voor het 
Natuurmuseum en mogen tegen 
gereduceerd tarief meedoen aan 
de leukste activiteiten! 

Kijk op znmc.nl of mail naar: 
vrienden@znmc.nl

znmc.nl

WORD 
VRIEND 
VAN HET 
ZNMC

Op zondag 19 maart is er weer van 
alles te doen op de heemtuin. Het is 
leuk voor jong en oud. Kinderen kunnen 
een kikkerpad lopen. Over de hele tuin 
verspreid staan houten kikkers met 
een vraag of opdracht om hun nek. 
Het zijn toepasselijke opdrachten 
over planten of dieren. 

Voor volwassen bezoekers zijn er twee 
rondleidingen. Je bent welkom om 
mee te lopen vanaf 11.00 of 14.00 uur. 

Er is onderweg van alles te zien. Je zult 
zien dat ook de dieren alweer actief 
bezig zijn, zo vlak voor de lente begint. 

Onze theetuin is deze zondag 
geopend. Je kunt hier een lekker 
kopje koffie of thee drinken en 
wilde planten kopen voor in je 
eigen tuin. De rondleidingen zijn 
gratis, al wordt een donatie altijd 
op prijs gesteld!

Heemtuin

ZON.19 
MRT

11:00  of 14:00

Natuurspeelplaats

ZON.19 
MRT

vanaf 13:00

KIKKERS EN KIKKERS EN KIKKERS EN 
STINZENPLANTEN
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PROGRAMMAPROGRAMMA
  

Natuurmuseum

Elke zondag 
vanaf

ZON.08
JAN

13:00 - 17:00

Expositie 
Kletsnat
Duik in de zoete-
onderwaterwereld

Natuurmuseum

ZON.08
JAN

13:00 - 17:00

Kristallendag
Kom genieten van 
prachtige kristallen

Heemtuin

ZON.22
JAN

11.00 - 15:00

Vogelvoer
maken
Kom naar de heemtuin 
om vogelvoer voor 
thuis te maken

Natuurmuseum

ZON.22
JAN

13:00 - 17:00

Blije-keiendag
Ben jij ook altijd blij? 
Maak dan een 
kleurige kei!

Natuurmuseum

ZON.29
JAN

13:30 - 14:30

Expert Erwin
vertelt
Onze ‘alwetende’ 
Erwin vertelt over 
dino’s. Voor jong & 
oud. Met prachtige 
beelden!

Natuurmuseum

ZON.05
FEB

13.00 - 17:00

Dino Dag
Leer alles over 
deze fascinerende 
uitgestorven 
diersoort

Natuurmuseum

ZON.19
FEB

13:00 - 17:00

Exotische 
Dieren
Juf Annemieke vertelt 
over én showt haar 
exotische vrienden

Natuurmuseum

ZON.26
FEB

13:30 - 14:30

Expert Erwin 
vertelt
Onze ‘alwetende’ Erwin 
vertelt over landschap 
en klimaatverandering. 
Voor jong & oud

Stadsboerderij

ZON.27
NOV

eind februari/
begin maart

Jonge
geitjes en 
lammetjes te 
bewonderen!

Natuurmuseum

ZON.05
MRT

13:00 - 17:00

Barnsteendag
Diverse activiteiten 
rondom barnsteen 
(fossiele hars van 
naaldbomen)

Heemtuin

ZON.19
MRT

11:00 + 14:00

Stinzen -
planten
Deskundigen leiden 
je rond en vertellen 
van alles over 
stinzenplanten

Stadboerderij

ZON.19
MRT

13:00 - 17:00

Wilgen 
vlechten
Kom ook een visje 
of andere mooie 
dingen vlechten van 
wilgenteen!

Natuurmuseum

ZON.26
MRT

13:30 - 14:30

Expert Erwin 
vertelt
Onze ‘alwetende’ Erwin 
vertelt over vulkanen 
en mineralen. 
Voor jong & oud!

WINTER 2023
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