
‘DE GEHEIMEN
VAN HEMBRUG

 ONTDEKKEN?’

HEMBRUGSAFARI
Elke zondagmiddag
juli - september 2016

Kom mee op HEMbrugsafari en 
doorkruis het mysterieuze ‘explo-
sievenbos’, raak onder de indruk 
van de monumentale gebouwen en 
maak kennis met kunstzinnige en 
bijzondere ondernemers. Mogelijk 
in combinatie met een retourtje 
Zaanboot vanaf Amsterdam CS of 
het centrum van Zaandam.

ZAANSTREEK.NL



DATA EN TIJDEN
Elke zondag van 3 juli tot en met 4 september 2016.
Rondleiding van 15.20 tot circa 17.00 uur
Informatie over vertrek- en aankomsttijden op 
Zaanboot.nl

Let op: de safari is niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn of gebruik 
maken van een booster of rollator. Ook met kinderwagens en buggy’s is de 
rondleiding lastig te doen.z

TICKETS
Online tickets via www.zaantheater.nl/
voorstelling/hembrugsafari/
HEMbrugsafari zonder Zaanboot 3 12,-
HEMbrugsafari vanaf Zaantheater 3 14,-
HEMbrugsafari vanaf Amsterdam CS 3 16,-

Kindertickets (3 t/m 11 jaar) halve prijs. Kinderen 
t/m 2 jaar gratis. Tickets incl. drankje YadaYada 
Market, excl. 3 2,50 ticketkosten Zaantheater.

De gids voert je vanaf de steiger van de Zaanboot allereerst naar het geheime 
‘explosievenbos’, een niet vrij toegankelijk stukje HEMbrug, dat vroeger werd 
gebruikt om munitie te testen. Vervolgens word je verrast met ‘binnenkijkjes’ 
bij telkens weer andere ondernemers op het terrein. 

Er worden afwisselend bezoekjes gebracht aan onder andere Coco Conserven, 
die de granatenperserij ombouwde tot conservenfabriek, de studio van designer 
Dirk van der Kooij, de ‘camera obscura’ van fotograaf Maarten Heijkamp, de 
unieke gallery van Taets Art and Event Park en het HEMbrugmuseum vol foto’s, 
verhalen en vondsten. De safari eindigt met een drankje bij dé nieuwe internati-
onale foodcourt van Noord-Holland, de YadaYada Market. 
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Onder aanvoering van een expedi-
tieleider ga je op ontdekkingstocht 
over het HEMbrugterrein. Ooit 
het streng beveiligde hart van 
de Stelling van Amsterdam, waar 
vuurwapens, artillerie en munitie 
voor onder meer het Nederlandse 
leger werden geproduceerd. 


