
Bewonersbrief Informatiebijeenkomst ontwikkelingen 

Darwinpark 

Datum bewonersbrief: 7 mei 2019 

Contactpersoon: de heer Van Jaarsveld 

Telefoonnummer: 14 0 75  

Inhoud bewonersbrief:  

Graag nodigen wij u uit voor een 1e informatiebijeenkomst over de toekomstige 

ontwikkelingen van het Darwinpark. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het 

ZNMC. 

o Donderdag 16 mei van 19.30 tot 21.00 uur 

o Zaans Natuur en Milieu Centrum/ Natuurmuseum (ZNMC), Thijssestraat 1, 

1504 LB Zaandam 

Op korte termijn beginnen we met wat voorbereidende werkzaamheden voor deze 

toekomstige parkontwikkelingen. We starten met de ophoging van twee delen van 

het park. Op deze informatieavond lichten wij dat verder toe. 

Achtergrond 

Natuurspeeltuin: 

In het Speelruimte beleidsplan staat dat wij in Zaanstad twee grote 

natuurspeelterreinen willen realiseren. De gemeente is al enige tijd op zoek naar 

geschikte locaties. Voor Zaanstad Zuid is het Darwinpark gevonden. 

Toekomstige Parkinrichting: 

In 2000 is in het plan Darwinpark de wens opgenomen, om de verbinding tussen het 

noordelijk en zuidelijk deel van het gebied rond de Twiskeweg te verbeteren en deze 

opnieuw in te richten. De afgelopen maanden hebben we bekeken hoe dit gedeelte 

opnieuw ingericht kan worden. Het eerste schetsontwerp is klaar en willen we graag 

aan u te laten zien op 16 mei. 



Voorontwerp Nieuwbouw: 

Het huidige gebouw van het ZNMC aan de Thijssestraat dateert van 1966 en voldoet 

niet meer aan de eisen van deze tijd. De plannen zijn om hier ook een 

kinderdagverblijf en een kleine horecavoorziening te realiseren. Eind 2020 hopen zij 

een nieuw natuurmuseum met lesruimtes te openen. 

Informatiebijeenkomst 

Tijdens de informatieavond presenteren wij drie parkonderdelen. U kunt tijdens deze 

avond de ontwerpen hiervan bekijken en vragen stellen. 

Parkonderdelen Contactpersonen 

Avontuurlijke natuurspeeltuin (Nieuw) Cees Fleur, projectleider Spelen 

Toekomstige Parkinrichting (aansluiting 

Noord-Zuid) 

Marc Kerpel, landschappelijk ontwerper 

Voorontwerp Nieuwbouw  

(Natuurmuseum, kinderdagverblijf en 

horeca) 

Peter Kieft, bouwkundig adviseur 

 

Programma 

o 19.30 uur: Inleiding door (nieuwe) wijkadviseur Poelenburg/Peldersveld 

Jochem Sellies 

o 19.40 uur: Centrale presentatie door projectleider Siep van Jaarsveld, 

Ingenieursbureau gemeente Zaanstad 

o 19.55 uur:  Mogelijkheid om plannen voor de drie parkonderdelen te bekijken 

en vragen te stellen. 

o 21:00 uur: Afsluiting informatieavond 

Reactieformulieren 

Als u naar aanleiding van het voorlopig ontwerp nog opmerkingen of suggesties 

heeft, kunt u die opschrijven op reactieformulieren. Deze zijn tijdens de avond 

beschikbaar. Wij zijn benieuwd naar uw mening en zien uw suggesties met 

belangstelling tegemoet. 

Plannen in te zien op de website 

Op de gemeentelijke website kunt u meer over dit bijzondere project/deze 

ontwikkeling zien en lezen; www.zaanstad.nl, zoekterm: Darwinpark. 



Vervolg 

Na de bijeenkomst verzamelen wij alle suggesties en opmerkingen en beoordelen we 

of deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp. Op de website plaatsen wij kort 

na de avond de ontvangen reacties voorzien van een antwoord. 




