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Breng je schelp 

Op zaterdag 27 september a.s. start de landelijke manifestatie ‘Breng je schelp’ in Naturalis 

Biodiversity Center, Leiden, om daarna gedurende de herfst van 2014 in alle hoeken van ons land op 

te duiken. Op een ‘Breng je schelp’- dag kun je langskomen met schelpen en slakken die je hebt 

gevonden en waar je graag meer over wilt weten. Deskundigen (die zichzelf ‘malacologen’ noemen) 

maken je wegwijs in de wondere wereld van de weekdieren. Ze kunnen je meer vertellen over de 

schelpen die je hebt gevonden, en wie weet zit daar wel een echte schat tussen! Een soort ‘Tussen 

kunst en kitsch’ voor schelpen en slakken dus, en dan nog een beetje meer. Want op een aantal 

plekken worden films en video’s vertoond of zijn kleine tentoonstellingen te bewonderen. Ook 

lezingen maken hier en daar deel uit van het programma, en soms kun je zelf lekker grabbelen in een 

bak met schelpen om daar vervolgens meer over te weten te komen. 

‘Breng je schelp’ is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud en van beginnende tot meer ervaren 

schelpenliefhebbers. En het maakt niet uit of je met schelpen komt van het Nederlandse strand, uit 

Frankrijk of uit een ver tropisch oord, of ze vers zijn of fossiel: we proberen je te helpen en meer te 

vertellen over je vondsten. Op een aantal plaatsen is ook een deskundige aanwezig voor 

meegebrachte fossielen. En als je gewoon geinteresseerd bent en geen schelp hebt om mee te 

brengen, ben je ook van harte welkom! 

 

Breng je schelp komt dit najaar in: 

Locatie Datum & tijd Programma locatie 
Naturalis Biodiversity Center, LiveScience Zaal, 4e 
verdieping, Darwinweg 2, Leiden 

27/9 – 11-16 uur 

 
 

IVN Stein de 'Boschhook', Steinerbos 2A, Stein 
(LB) 

4 en 5/10 – 13.30-
16.30 uur 

 
 

Het Natuurhistorisch, Westzeedijk 345, 
Rotterdam 

4/10 – 11-17 uur 
5/10 – 15 u – lezing  

 
Muzeeaquarium Delfzijl, Zeebadweg 7, Delfzijl 11 en 14-18/10 – 

13-16 uur  
Ecomare, Ruijslaan 92, De Koog – Texel 16/10 – 11-16 uur 

 
 

http://www.naturalis.nl/nl/
http://www.naturalis.nl/nl/
http://www.naturalis.nl/nl/
https://www.ivn.nl/afdeling/stein
http://www.hetnatuurhistorisch.nl/
http://www.muzeeaquarium.nl/Home.php
http://www.ecomare.nl/
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Locatie Datum & tijd Programma locatie 
Miramar Zeemuseum, Vledderweg 25, Vledder 18/10 – 10-17 uur 

 
 

Boekhandel Vd Meer/Het Cultuurcafe, 
Vuurtorenplein 10, Noordwijk 

18/10 – 11-16 uur 

 
 

Natuurhistorisch Museum Maastricht, De 
Bosquetplein 7, Maastricht 

19/10 – 14-17 uur 

 
 

Museum Twentse Welle, Het Rozendaal 11, 
Enschede 

1/11 – 11-16 uur 

 
 

Natuurpark Lelystad, Vlotgrasweg 11, Lelystad 1/11 – 10-16 uur 

 
 

Muzee, Neptunusstraat 90-92, Scheveningen 15/11 – 10-17 uur 

 
 

Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 
Leeuwarden 

22/11 – 11-17 uur 

 
 

Werkgroep Geologie, MEC De Bevelanden, De 
Hollandsche Hoeve, Kattendijksedijk 23, Goes 

29/11 – 10-16 uur 

 
 

Op Schiermonnikoog kun je het hele jaar door langskomen met je schelpen, bij Schelpenmuseum 

Paal 14. 

‘Breng je schelp’ is een initiatief van de 80-jarige Nederlandse Malacologische Vereniging, de club 

waarin liefhebbers van schelpen, slakken en andere weekdieren elkaar ontmoeten.  

Kun je niet komen bij de Breng je schelp-dag in je buurt en heb je toch een schelpenvraag? Stel die 

dan op de open Facebookpagina Nederlandse Malacologische Vereniging – discussieplatform. 

http://www.schelpenmuseum.nl/
http://www.schelpenmuseum.nl/
https://www.facebook.com/groups/299780723515821/
http://www.miramar-zeemuseum.nl/
http://www.hetcultuurcafe.nl/
http://nhmmaastricht.nl/home.html
http://www.twentsewelle.nl/welkom
http://www.flevo-landschap.nl/
http://www.muzee.nl/pg-13874-7-15503/pagina/home.html
http://www.natuurmuseumfryslan.nl/
http://www.werkgroepgeologie.nl/pages/menu/activiteiten.php

