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In het voorjaar kan het soms al heerlijk warm zijn! Dan loop je  
het liefst in T-shirt en korte broek. Voor onze schapen is het  
dan ook lekker om hun winterjas uit te kunnen doen. Op zondag  
21 mei komt de schapenscheerder. Bezoekers kunnen dan zien 
hoe onze schapen geschoren worden. Ook kun je zien hoe wol 
gevild wordt en hoe er draden van gesponnen worden.  
Daarnaast zijn er nog allerlei leuke activiteiten voor jong en  
oud en heerlijk lekkere dingen te koop! 
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LENTE 2023

UIT 
DIE JAS!

Stadsboerderij

ZONDAG 
21 MEI

11.00 - 16.00

De entree is gratis, voor sommige activiteiten  
wordt een kleine bijdrage gevraagd.

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

https://www.znmc.nl
https://www.znmc.nl


VOORWOORD
Persoonlijk word ik altijd blij van het voorjaar. Op onze Stadsboerderij  
kun je dan jonge lammetjes en geitjes bewonderen, en in de heemtuin en 
op de schooltuinen knalt de frisse schoonheid dan ook de grond uit!  
Het zijn voor ons de drukste maanden van het jaar. Veel bezoekers op  
alle locaties en allerlei verschillende activiteiten. 
Dit jaar wordt in juni de kinder boekenmarkt weer op onze locatie  
georganiseerd. Vorig jaar was dat een groots succes – ik ga ervan uit  
dat het dat dit jaar weer wordt. Ik heb er in ieder geval al heel veel zin in.  
Op zondagmiddagen is er vaak wat leuks te doen in ons Natuurmuseum. 
Bewondering en liefde bijbrengen voor de natuur en het milieu - dat is een 
van onze belangrijkste drijfveren. En als ik al die enthousiaste kinderen (en 
ouders) zondags bij ons zie, dan besef ik dat wij daar best goed in slagen!

Paul Laport (directeur ZNMC)

       VIER JE
VERJAARDAG
OP STADSBOERDERIJ  
     DARWINPARK 

znmc.nl

Bel voor meer informatie:  
t. 06 255 274 86

KINDER 
BOEKEN- 
MARKT

Vorig jaar was het een groot succes. 
Meer dan 4000 bezoekers bezochten 
de eerste Kinderboekenmarkt die op 
onze locatie plaatsvond. Op zondag 
25 juni vindt dit kinderboekenfeest 
nogmaals plaats bij ons. Behalve heel 
veel kinderboeken, zijn er ook leuke 
activiteiten te doen. Je kunt broodjes 

bakken, naar verschillende optredens 
kijken en de uitreiking van de Hotze 
de Roosprijs zien. Het thema is “Bij mij 
thuis” en dat past goed, want de meeste 
bezoekers voelen zich bij ons al snel 
helemaal thuis! 

Stadsboerderij

ZON.25 
JUN

vanaf 10:00

https://www.znmc.nl


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

Zondag 30 april wordt de wisselexpositie 
Rode Oortjes officieel geopend. Deze 
expositie staat om de zoveel jaar in ons 
natuurmuseum en bezorgt bezoekers rode 
oortjes en rode koontjes. In de expositie 
leer je wie de aller-aller-langste heeft en ook 
hoe slakken elkaar verleiden! Rode Oortjes 
gaat over de kunst van het verleiden, over 
voortplanting maar vooral over… de liefde! 

Natuurmuseum

ZON.30 
APR
13:00

RODE 
OORTJES

Vanaf zondag 30 april is de expositie iedere zondagmiddag te bezoeken. 
Daarnaast is ook de vaste expositie Natuur in de stad te bewonderen.  
Kinderen vanaf 3 jaar betalen €4,00. Volwassen begeleiders en Vrienden  
van het ZNMC mogen gratis naar binnen. 

Heemtuin

ZON.4 
JUN

11.00 - 16.00

HEEMTUIN  
CULINAIR

Op zondag 4 juni gaat de heemtuin 
culinair! Wat kun je allemaal eten uit  
de natuur? Je kunt mee op een 
culinaire reis door onze prachtige  
tuin. Vrijwilligers laten zien welke 
planten je kunt gebruiken in de keuken. 
En natuurlijk kun je van alles proeven! 
Er is thee gemaakt van verschillende 
kruiden, en frisse limonade van verse 
vlierbloesem. Je kunt heemtuin-
honing proeven en smakelijke salades 
van wilde planten. Er zijn molentjes 
waarmee je meel kunt malen. 

En van het meel kun je vervolgens weer  
zelfgemaakte broodjes bakken in onze 
vuurkorf.  Onze beheerder Jeroen 
serveert een heerlijk brandnetelsoepje 
dat alle smaakzintuigen prikkelt!

Leuk voor jong en oud!  
 
De tuin is open vanaf 11.00 uur 
De entree is gratis. We vragen  
een kleine vergoeding voor de 
activiteiten en producten. 



PROGRAMMA
Schooltuinen

MAAN�
DAG 3 
APRIL 

Yes! 
Het schooltuinseizoen 
begint weer op ons 
schooltuinencomplex. 

Natuurmuseum 

ZONDAG 
9 APRIL

13.00 - 17.00

Paasfeest
Volg de 
eierenspeurtocht in het 
natuurmuseum.

Stadsboerderij

ZONDAG 
9 APRIL

10.00 - 16.00

Paasfeest
We gaan eieren 
schilderen, broodjes 
bakken en de 
verjaardag van tante 
Clara vieren!

Natuurmuseum

ZONDAG 
16 APRIL

13.00 - 17.00

Mierendokter 
Dokter Lasius is er 
weer. Hij vertelt je alles 
over de kleine handige 
werkertjes. 

Heemtuin 

ZONDAG 
30 APRIL

11.00 - 16.00

Kikkerpad
Speurtocht door de 
heemtuin, waarbij je 
misschien de eerste 
kikkervisjes ontdekt!

Natuurmuseum

ZONDAG 
30 APRIL

13.00

Opening 
Rode oortjes
Tot de zomer is elke 
zondagmiddag onze 
meest opwindende 
expositie te bezoeken.

Stadsboerderij

ZONDAG 
30 APRIL

11.00 - 16.00

Klompjesdag
We gaan klompjes 
schilderen op de 
boerderij.  

Natuurmuseum

ZONDAG 
7 MEI

11.00 - 16.00

Schatten van 
de aarde
Met vrijwilligers van 
Amathysta gaan 
we op zoek naar 
bodemschatten.

Natuurmuseum

ZONDAG 
14 MEI

13.00 - 17.00

Moederdag
Kom een cadeautje 
maken of halen voor je 
moeder.

Stadsboerderij

ZONDAG 
21 MEI

11.00 - 16.00

Schaap- 
scheerders-
feest
Onze schapen worden 
geschoren, en er zijn 
nog veel meer leuke 
activiteiten te doen.

Natuurmuseum

ZONDAG 
21 MEI

13.00 - 17.00

Schaapjes  
maken  
In ons leslokaal kun jij je 
eigen (wollen) schaapje 
maken.

Heemtuin

ZONDAG 
4 JUNI

11.00 - 16.00

Eten uit de  
natuur
Maak een culinaire reis 
door de heemtuin én 
geniet van al het lekkers 
dat hier voorradig is. 

Natuurmuseum

ZONDAG 
4 JUNI

13.00 - 17.00

Slootjesdag
Kom kijken wat er 
allemaal in de Zaanse 
sloot leeft. Wij hebben 
de schepnetjes en 
zoekplaten.

Natuurmuseum

ZONDAG 
18 JUNI

13.00 - 17.00

Oorwurmen-
hotel
Je kunt bij ons een luxe 
hotel maken voor kleine 
bezoekertjes bij jou thuis. 

Stadsboerderij

ZONDAG 
25 JUNI

vanaf 10.00

Kinder-
boekenmarkt
Op dit geweldige 
evenement is van alles 
te zien en te doen.

  
LENTE 2023
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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
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VOORWOORD
Persoonlijk word ik altijd blij van het voorjaar. Op onze Stadsboerderij  
kun je dan jonge lammetjes en geitjes bewonderen, en in de heemtuin en 
op de schooltuinen knalt de frisse schoonheid dan ook de grond uit!  
Het zijn voor ons de drukste maanden van het jaar. Veel bezoekers op  
alle locaties en allerlei verschillende activiteiten. 
Dit jaar wordt in juni de kinder boekenmarkt weer op onze locatie  
georganiseerd. Vorig jaar was dat een groots succes – ik ga ervan uit  
dat het dat dit jaar weer wordt. Ik heb er in ieder geval al heel veel zin in.  
Op zondagmiddagen is er vaak wat leuks te doen in ons Natuurmuseum. 
Bewondering en liefde bijbrengen voor de natuur en het milieu - dat is een 
van onze belangrijkste drijfveren. En als ik al die enthousiaste kinderen (en 
ouders) zondags bij ons zie, dan besef ik dat wij daar best goed in slagen!

Paul Laport (directeur ZNMC)

       VIER JE
VERJAARDAG
OP STADSBOERDERIJ  
     DARWINPARK 

znmc.nl

Bel voor meer informatie:  
t. 06 255 274 86

KINDER 
BOEKEN- 
MARKT

Vorig jaar was het een groot succes. 
Meer dan 4000 bezoekers bezochten 
de eerste Kinderboekenmarkt die op 
onze locatie plaatsvond. Op zondag 
25 juni vindt dit kinderboekenfeest 
nogmaals plaats bij ons. Behalve heel 
veel kinderboeken, zijn er ook leuke 
activiteiten te doen. Je kunt broodjes 

bakken, naar verschillende optredens 
kijken en de uitreiking van de Hotze 
de Roosprijs zien. Het thema is “Bij mij 
thuis” en dat past goed, want de meeste 
bezoekers voelen zich bij ons al snel 
helemaal thuis! 

Stadsboerderij

ZON.25 
JUN

vanaf 10:00
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