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Artis ontpopt zich



De grootste vernieuwing van Natura Artis Magistra dit jaar was  
de opening van Micropia, het eerste microbenmuseum ter wereld.
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Het Artis-park is een verzameling. Een verzameling van collecties die elkaar 
aanvullen en ondersteunen. Van levende flora en fauna in een door de mens 
ontworpen parklandschap. Van macro-natuur die zichtbaar gemaakt wordt in 
het Planetarium tot historisch archief en een collectie kunstvoorwerpen. 
Van studiecollecties met skeletten en andere natuurhistorische objecten  
tot boeken en afbeeldingen in de Artis Bibliotheek, voortgekomen uit de 
wetenschap. Van een verzameling monumentale gebouwen ontworpen om al 
deze collecties te huisvesten. Al deze collecties waren en zijn bedoeld tot het 
leren kennen van natuur, het verbreden van ons inzicht en het vergroten van 
begrip voor de wereld van dier en plant, van steen en skelet, van gebeeldhouwd 
dier en getekende vlinder.

De grondslag voor al deze collecties ligt in wat vanuit het verleden is 
opgebouwd. Dat verleden is de laatste jaren naar de visie van het masterplan 
voor de toekomst van een vernieuwd Artis gestaag her gewaardeerd, vernieuwd 
en  gerestaureerd. Maar die visie is daarmee nog niet voltooid. De toekomst van 
Artis vraagt om een paradigmaverandering, een wezenlijk vernieuwde 
grondslag. Daarom wordt aan de traditie van natuur verzamelen, tonen en 
ervaren een belangrijk nieuw hoofdstuk toegevoegd. Kennis van de samenhang 
in de natuur kan niet zonder kennis van de machtigste, meest succesvolle en 
tegelijk kleinste natuur: die van micro-organismen. Met de modernste 
hulpmiddelen wordt in het nieuwe museum Micropia deze onzichtbare wereld 
ontsluierd. We maken er kennis met een natuur die ook op en in ons leeft. Wij 
behoren immers ook zelf tot de collectie van de natuur. Dat intieme verband 
tussen natuur en mens zal ook getoond  gaan worden in het te restaureren 
Groote Museum, dat gewijd zal worden aan biodiversiteit en de relatie 
natuur - mens. Micropia en Groote Museum samen herstellen de museale 
traditie van Artis. De Artis Bibliotheek zal, in een project van Artis met de 
Universiteit van Amsterdam, in de toekomst eveneens met zijn collecties aan 
deze visie gaan bijdragen.

de samenhang 
der dingen
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Bij die nieuwe educatieve en wetenschappelijke visie hoort een ruimtelijke 
vertaling: die van het Artisplein, met zijn gerestaureerde Ledenlokalen en te 
restaureren Groote Museum de belangrijkste vernieuwing in de geschiedenis 
van Artis. Dit voor iedereen vrij toegankelijke plein integreert geschiedenis 
met onze eigen tijd, collecties met gebouwen,  stad met park, educatie met 
publiek. Dat is de missie van Artis: een groot publiek de samenhang der dingen 
in de levende natuur laten ontdekken en ervaren om liefde en zorg voor de 
natuur te stimuleren. Die doelstelling is voor onze cultuur van levensbelang: 
menselijke identiteit kan niet worden begrepen zonder dat wij beseffen hoe 
natuur en menselijke cultuur ten diepste met elkaar zijn verweven en van elkaar 
afhankelijk zijn.

In de afgelopen jaren is met enorm veel passie aan de realisatie van die missie 
gewerkt. In 2014 is een aantal belangrijke projecten afgerond. Dankzij de steun 
van velen. Maar Artis is zeker nog niet klaar. Er moeten nog grote investeringen 
worden gedaan in het restaureren en onderhouden van het monumentale 
erfgoed, in het verbeteren van dierverblijven en het park en in het versterken 
van de educatieve kracht. Daar is de hulp van al onze stakeholders 
onontbeerlijk voor.



De historische serre waarin café-restaurant de Plantage is gevestigd, is een 
parel van de stad, waarvan maar weinig mensen het bestaan af wisten.
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missie 
Artis is een nationaal instituut, met een stadspark waar mensen, dieren, 
microben, bomen, planten, sterren, musea, kunst en erfgoed samen komen  
en waar mensen geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur 
en zichzelf.

visie 
In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur,  
wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het meest 
toonaangevende instituut op dit gebied.

missie en visie
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Hare Majesteit Koningin Máxima wordt bij de opening van  
Micropia vergezeld door Micropia-directeur Eveline Hensel,  
Artis-directeur Haig Balian en ceo DSM Feike Sijbesma.
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Na jaren van intensieve voorbereiding was het in 2014 dan zover. Natura Artis 
Magistra realiseerde de grootste vernieuwing sinds haar oprichting in 1838.  
Op 30 september opende Hare Majesteit Koningin Máxima Micropia.  
Het eerste museum ter wereld voor het allerkleinste en met het blote oog 
onzichtbare leven. Deze wereldprimeur voegt een nieuw hoofdstuk toe aan de 
traditie van natuur verzamelen, tonen en ervaren. Enkele weken daarvoor werd 
door gedeputeerde van de provincie Noord-Holland mevrouw E. Sweet en 
wethouder van Amsterdam de heer A. Choho het vrij toegankelijke Artisplein  
op de hoek van de Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan feestelijk in 
gebruik genomen. Gelijktijdig openden zij de geheel gerestaureerde 
Ledenlokalen met onder meer Studio Artis, café-restaurant de Plantage en 
prachtige historische vertrekken. Daarmee draagt de vernieuwing van Artis 
wezenlijk bij aan het realiseren van haar missie.

In de planontwikkeling en financiering voor de restauratie van het Aquarium en 
de restauratie en vernieuwing van het Groote Museum zijn belangrijke stappen 
gezet. Hetzelfde geldt voor het herstel van de historische parkstructuur. Het 
onderhoud van het park wordt steeds beter waardoor het er ook in 2014 nog 
weer mooier uitzag. 

Al met al is de Raad van Toezicht zeer verheugd dat in 2014 de kwaliteit van de 
dagelijkse gang van zaken in het park aanzienlijk is verbeterd terwijl gelijktijdig 
opnieuw belangrijke stappen zijn gezet in het vernieuwingsproces. De Raad van 
Toezicht spreekt het vertrouwen uit dat in de komende jaren dit vernieuwings-
proces kan worden afgerond. Waarbij het zich terdege realiseert dat Artis 
hiervoor nog heel veel moest investerenin het wegwerken van achterstallig 
onderhoud aan park en monumenten en in het afronden van de 
vernieuwingsprojecten.

Op 15 oktober 2014 is Natura Artis Magistra opgenomen in het Museumregister. 
Een erkenning voor haar educatieve missie en de brede collectie van dieren, 
planten, bomen, stenen, sterren erfgoed en microben. Een bevestiging ook dat 
het op een verantwoorde wijze de museale taken vervult. En een erkenning dat 
Artis meer is dan een dierentuin. Dat het een plek is waar de natuur daadwerkelijk 
de leermeesteres van kunst en cultuur en wetenschap kan zijn. Dat Artis een 
eigentijds park is waar de complexe verwevenheid tussen natuur, cultuur en 
wetenschap op een aangename wijze aanschouwelijk wordt gemaakt.

In 2014 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in vergadering bijeen. Tijdens die 
vergadering kwam naast de dagelijkse gang van zaken de vernieuwing van Artis 
ter tafel. De Raad van Toezicht besloot onder meer dat, om de belangrijke 
bijdrage aan het fokprogramma voor de Aziatische olifant voor de toekomst te 

  ~bericht van de Raad van Toezicht
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waarborgen, de bouw van het olifantenverblijf voorrang heeft op alle andere 
projecten. De Raad van Toezicht besloot ook dat Artis zich primair conformeert 
aan de Governance Code Cultuur, en daarnaast ook aan de Gedragscode voor 
Fondsenwerving en Sponsoring. De jaarstukken 2013 en het Operationeel Plan 
voor 2015 werden goedgekeurd.

Daarnaast was de Raad van Toezicht aanwezig bij twee algemene gang van 
zakenoverleggen die de bestuurder met de OR had en werd het 
functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. In 2014 kwam de 
Financiële Commissie vier maal bijeen, waarvan twee keer om met de 
accountant te overleggen.Bovendien voerde de Financiële Commissie overleg 
over de budgetten en financiering van de vernieuwingsplannen van Artis. 

Op 14 april zijn Kees de Boo en Uri Coronel herbenoemd als lid van de Raad van 
Toezicht. Op 1 december 2014 nam de Raad van Toezicht afscheid van Pepi 
Rozendaal die na drie termijnen niet meer herbenoembaar was. De Raad van 
Toezicht is Pepi Rozendaal bijzonder dankbaar voor haar grote inzet voor 
Natura Artis Magistra gedurende de afgelopen jaren.

Uri Coronel 
Voorzitter Raad van Toezicht
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Geachte lezer, Amsterdam, 14 april 2015

In 2003 begon de planvorming voor Artis in de nieuwe eeuw. Sindsdien maakt 
Natura Artis Magistra, onder de titel Masterplan, de grootste vernieuwings-
operatie in haar geschiedenis mee. Die vernieuwing geldt voor de fysieke wereld 
van de wijze van houden van dieren, park, monumenten en interieurs, maar ook 
van de missie en educatie. Het van origine 19de-eeuwse instituut wil zich blijven 
vernieuwen om haar maatschappelijke rol te kunnen blijven spelen in een 
verstedelijkende samenleving aan het begin van de 21ste eeuw.

 Het liefst zou ik de toegang tot Artis voor alle bezoekers gratis maken,  
zodat iedereen midden in de stad in contact kan komen met de natuur. 
Financieel is dit echter niet haalbaar. Het dit jaar geopende Artisplein 
belichaamt wel een paradigmaverandering: een deel van Artis is als het  
ware teruggegeven aan de stad.

Dit voor iedereen vrij toegankelijke plein verbindt geschiedenis met onze eigen 
tijd, collecties met gebouwen, stad met park, educatie met publiek. Het 
ontwerp diende van hoog niveau te zijn, niet een reconstructie van wat was, 
maar een originele visie op wat deze plek kan zijn voor Artis, voor de Plantage, 
voor de stad. Plein en gebouwen dienden nieuwe ruimtelijke en beeldende 
waarden terug te brengen in een verwaarloosde situatie. Oude, maar verloren, 
sociale functies dienden nieuwe vorm te krijgen. Beplantingen en landschap 
dienden een integraal onderdeel te zijn. Denkend vanuit de missie van Artis dat 
een groot publiek de samenhang der dingen in de levende natuur wil laten 
ontdekken en laten zien hoe natuur en menselijke cultuur ten diepste met 
elkaar verweven en van elkaar afhankelijk zijn. 

In het aan het Artisplein gelegen Micropia , het eerste microbenmuseum ter 
wereld, wordt de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar gemaakt. 
Aan onze traditie van natuur verzamelen, tonen en ervaren voegt Micropia een 
belangrijk nieuw hoofdstuk toe. Kennis van de samenhang van de natuur kan 
immers niet zonder kennis van de machtigste, meest succesvolle en tegelijk 
kleinste organismen.

Opdracht aan de diverse ontwerpers van de Ledenlokalen met zijn café-
restaurant, tv-studio’s, interieurs en Micropia-museum, plein, polderlandschap, 
bewegwijzering, beplantingen, meubilair was een nieuwe publieke ruimte te 
scheppen. Die ruimte moest tegelijk historisch en eigentijds zijn, natuur en 
cultuur aan elkaar smeden en de stad dichter bij het park brengt, en het park bij 
de stad. Het Artisplein heeft een zeer belangrijke sociale functie in de stad. Het 
is een plein geworden waar jong en oud, Amsterdammer en toerist zich kunnen 
ontspannen. Met het Artisplein heeft Artis iets weggegeven waarvan ze het 

  ~ bericht van de directie
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minste heeft: ruimte. Maar met reden. Voor vele stadgenoten geeft het plein de 
mogelijkheid te genieten van de nabijheid van de natuur: ze kunnen hem zien, 
voelen, horen en ruiken. Proeven kan men van een lunch of diner in het nieuwe 
café-restaurant de Plantage, of ’s avonds van een glas wijn op het Flamingo-
terras, onder de lichtjes in de platanen. Wethouder van Amsterdam Abdeluheb 
Choho en Elvira Sweet, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, namen 
op 8 september het straatnaambordje Artisplein in ontvangst en openden 
daarmee zowel het plein als de prachtig gerestaureerde Ledenlokalen. 

Daarmee vervult het Artisplein ook een belangrijke economische rol. Met de 
inkomsten van café-restaurant de Plantage, van het Flamingoterras, van Studio 
Artis in het Zuid Paviljoen, van de gerestaureerde Ledenlokalen en de zalen in 
het Noord Paviljoen, is een sterkere financiële basis gelegd voor de toekomst 
van Natura Artis Magistra. 

De opening van Micropia betekende een wereldwijde educatieve en essentiële 
vernieuwing. Het instituut Natura Artis Magistra draait om educatie. Wanneer je 
het publiek iets wilt vertellen over de natuur, moet je de samenhang van de 
natuur laten zien. De natuur bestaat niet uit losse elementen. Ieder 
onderdeeltje van de natuur heeft met het ander te maken. Dier met plant, plant 
met aarde, aarde met microbe, met het heelal, met zonlicht. Artis is zoveel 
meer dan een dierentuin. Het is een plek waar dieren, planten, sterren, erfgoed, 
kunst en educatie samenkomen . Aan dit rijtje zijn dit jaar de micro-organismen 
toegevoegd.

Het voor het grote publiek ontsluiten van het oudste deel van de natuur is uniek 
in de wereld. Dat juist een van de oudste natuurinstituten ter wereld een 
museum voor micronatuur opent, komt voort uit een existentiële vraag: hoe 
kun je midden in de stad, onder druk van ruimte, met schaarste aan middelen 
een noodzakelijke verbinding met de natuur creëren? Die motivatie was van 
belang. Daarnaast was er de langdurige wens om de samenhang van de natuur, 
inclusief de mens, meer volledig te laten zien. En tevens de verbinding te maken 
met de betekenis van natuur voor de economie, want dat maakt de waarde van 
de natuur meetbaar. Het is geen filosofische vraag of we ervoor moeten zorgen 
dat de natuur niet nog meer uit haar evenwicht raakt, maar een voorwaarde 
voor onze soort om te overleven. Wij dragen, als meest bepalende soort op 
aarde de verantwoordelijkheid voor de toekomst, immers dan zullen onze 
kinderen en kleinkinderen ook kunnen leven.

Alle grote veranderingen hebben vaak een sociale, economische en/of 
technologische oorzaak. De opening van Micropia valt precies binnen een 
paradigmaverandering: er zijn sociale, economische en technologische 
veranderingen gaande. We maken nu het begin van een revolutie mee. 
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Jarenlang is de natuur verwaarloosd, en ondergeschikt gemaakt aan de 
economie. Inmiddels is er een verandering gaande in het maatschappelijk veld: 
we worden ons er bewust van dat we anders om zullen moeten gaan met de 
aarde. Op dit moment zijn we met 7 miljard mensen op de wereld, en in de 
nabije toekomst zullen dat er 9 miljard zijn. Er is een economische noodzaak 
om anders te gaan produceren. De technologie is er al: we hebben 
elektronenmicroscopen, op het gebied van chemie zijn we verder ontwikkeld 
en de nanotechnologie staat ons ten dienste. We hebben het dna ontleed en 
kennen de bouwstenen van het leven. We hebben dus een oneindige bron: de 
met het blote oog onzichtbare organismen die van alles doen wat wij nog niet 
kunnen. Dat moeten we inzetten voor onze toekomst. Kennis van microbiologie 
kan helpen met het oplossen van wereldproblemen.

Micropia slaat een brug tussen wetenschap en het publiek, en laat je ontdekken 
dat je zelf onderdeel bent van de natuur. Micropia is niet alleen een biologische 
primeur als eerste en enige ‘microdierentuin’ ter wereld, maar ook een primeur 
op het gebied van vorm en beeldvorming, een culturele primeur. Nooit eerder is 
immers de onzichtbare wereld van microben zichtbaar gemaakt. Deze unieke 
samenkomst van natuur en cultuur maakt dat Micropia zo goed past binnen de 
missie en visie van Natura Artis Magistra, dat al sinds haar oprichting natuur en 
cultuur met elkaar verbindt. Na een bezoek kan je nooit meer hetzelfde naar 
jezelf en de wereld kijken. En dat is de essentie van Micropia.

De opening van Micropia is ook een paradigmaverandering voor Natura Artis 
Magistra: van groot gaan we naar klein. Na twaalf jaar onderzoek en ontwikkeling 
was het op 30 september 2014 zo ver. Met het zetten van haar onzichtbare 
handafdruk opende Hare Majesteit Koningin Máxima het eerste 
microbenmuseum ter wereld. 

In de laatste maanden van 2014 bleek het succes van Micropia. Bij pers en 
publiek is het museum vol enthousiasme ontvangen. De wereldpers besteedde 
aandacht aan de opening, en in november nogmaals aan het kusonderzoek dat 
in opdracht van TNO en Micropia werd uitgevoerd. Micropia trok aandacht van 
media wereldwijd, van de Britse zender BBC tot de Amerikaanse CBS en 
Russische Channel One, van Colombiaanse radio tot Japanse glossies en 
Chinese persbureaus. In Nederland besteedden alle nationale kranten en de 
belangrijkste nieuwsprogramma’s aandacht aan Micropia. Maar ook het publiek 
omarmde het museum. Wie binnenkwam met een afkeer van vieze 
kriebelbeestjes, verliet het pand met een liefde voor beerdiertjes en waardering 
voor bacteriën. Micropia weet daadwerkelijk de kloof tussen wetenschap en 
publiek te verkleinen.

Ondanks de vele bouwwerkzaamheden die de grote openingen van dit jaar met 
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zich meebrachten, bleven de bezoekersaantallen van Artis hoog. De doelgroep 
werd met de komst van Micropia en het Artisplein verbreed, en het educatief 
bezoek steeg zelfs. Het bezoek aan de cursussen, opleidingen, lezingen en 
bijeenkomsten van de Artis Academie is in 2014 opnieuw gestegen, en het doet 
de directie deugd te melden dat de Artis bijzondere leerstoel aan de 
Universiteit van Amsterdam van prof. dr. Erik de Jong – dankzij de steun van de 
Gravin M.A.O.C. van Bylandt Stichting - verlengd is met vijf jaar.

Het publiek kwam niet alleen in groten getale, zij waardeerden Artis ook hoog: in 
onderzoek waardeerden zij hun bezoek gemiddeld met een 8,1. De bezoekers 
konden dit jaar opnieuw genieten van Artis in Bloei, waarbij tienduizenden 
bollen, bloemen en eenjarige planten zijn geplant die de tuin in volle pracht 
zetten. Gedurende het jaar is die bloemenpracht in het ritme van de seizoenen 
steeds weer aangepast en vernieuwd zodat Artis het hele jaar de meest 
kleurrijke, fleurige en geurige bloementuin van Nederland was. De bezoekers 
waarderen die bloemenzee ten zeerste, zoals zij ook de restauratie van erfgoed 
en verblijven waarderen. In 2014 werd onder meer ook het gerenoveerde 
Masmanhuisje opgeleverd, waarmee de restauratie van de Fazanterie die al 
eerder gefaseerd werd opgeleverd, is voltooid. 

De dier- en plantcollectieplannen zijn dit jaar steeds beter geïmplementeerd. 
Doordat Artis het aantal verschillende soorten zorgvuldig aanpast van groter 
naar kleiner, kunnen verblijven voor dieren vergroot worden. Dierenwelzijn en 
educatieve waarde namen hierdoor toe. Een andere hoeksteen van het 
collectieplan is om meer verblijven met gemengde soorten te creëren. Een 
goed voorbeeld daarvan is de komst van een groep pinguïnmannetjes in het 
zeeleeuwenbassin. Op het gebied van de conservatie van diersoorten speelt 
Artis een belangrijke rol. Zo droeg het park actief bij aan diverse Europese 
fokprogramma’s, van Afrikaanse wilde honden tot de olifanten, met de komst in 
december van olifantenbul Mekong. Nieuw in de collectie zijn de penseel-
zwijnen. Hier koos Artis voor een groep jonge mannetjesdieren, waardoor in 
andere Europese dierentuinen de ruimte tot fok mogelijk blijft. Artis steunt 
verschillende natuurbehoudsprojecten in binnen- en buitenland.

Duurzaamheid is en blijft een belangrijk speerpunt voor Natura Artis Magistra, 
nu en in de toekomst. Bij de renovatie en bouw van de Ledenlokalen en 
Micropia is dan ook gekozen voor verschillende duurzame oplossingen,  
zoals het gebruik van reclyclebaar materiaal als wandbekleding, warmte- en 
koudeopslag, wateropvang en zonnepanelen. De jaarlijkse ISO 14001 herijking 
werd met goed gevolg doorlopen Waar mogelijk is milieumanagement integraal 
onderdeel gemaakt van de werkprocessen.
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De professionalisering van Natura Artis Magistra werd dit jaar door derden  
her- en erkend. In oktober won Natura Artis Magistra de Best Client Award 2014 
gewonnen tijdens de uitreiking van de Dutch Design Awards in Eindhoven. 
Volgens de jury was “Artis op alle vlakken van design (van huisstijl en 
bewegwijzering tot merchandise en nieuwe paviljoens) op zoek naar de hoogst 
haalbare kwaliteit.” De jury prees de keuze om te werken met een groep externe 
(ontwerp)adviseurs (Jour Fixe), die de organisatie structureel bijstaat in haar 
beslissingen. Minstens zo bijzonder was het feit dat Artis dit jaar als eerste en 
enige dierenpark de officiële museumstatus ontving. Het is een erkenning voor 
het feit dat Artis aantoonbaar een verantwoorde invulling geeft aan de 
kerntaken m.b.t. de museale collecties. Maar ook de erkenning dat Artis 
daadwerkelijk een ensemble is waar natuur en cultuur samenkomen. Financieel 
was 2014 een mooi jaar. Met name erfenissen zorgden voor een extra positief 
resultaat. Dit resultaat wordt geïnvesteerd in het park en gebruikt om verdere 
verbeteringen in Artis uit te voeren. 

Het jaar 2014 kende voor Natura Artis Magistra in financieel opzicht een gunstig 
verloop. De bezoekcijfers laten in 2014 een verrassend hoog beeld zien, zowel 
in aantallen als in samenstelling van het bezoek. Daardoor zijn de bezoek 
gerelateerde inkomsten uit entree, parkeren, horeca en winkel boven begroting 
uitgekomen. Daarnaast mocht Artis in 2014 voor een bedrag van bijna  
€ 700.000 aan nalatenschappen ontvangen. Al met al wist Artis hierdoor het 
jaar af te sluiten met een batig saldo van € 868.800. Een bedrag dat geheel 
besteed gaat worden aan vernieuwingsprojecten in het park. Ook 2015 zal naar 
verwachting een bijzonder jaar zijn, waarin onder meer de opening van het 
nieuwe jaguarverblijf gepland staan, en een start zal worden gemaakt met de 
bouw van het olifantenverblijf, tot stand gekomen dankzij de steun van vele 
particulieren en sponsoren. We zijn er echter nog niet: de komende jaren wil 
Artis onder meer investeren in de restauratie van het Aquarium. Steun van de 
gemeente Amsterdam, onze partners, sponsoren en fondsen blijft dan ook 
hard nodig.

Artis investeert in de kennis en kunde van haar medewerkers en vrijwilligers, en 
deed dit ook in 2014. De OR kreeg dit jaar een nieuwe voorzitter, en vergaderde 
dit jaar zesmaal met de directie en had twee algemene gang van zaken-
overleggen met de Raad van Toezicht en directie. De vrijwilligers hebben extra 
scholing gekregen om hun kwaliteit verder te professionaliseren. De invoering 
van een nieuw kassa- en CRM systeem en een stabielere ICT-omgeving bieden 
mogelijkheden voor verdere professionalisering. Micropia werd dit jaar steeds 
meer geïntegreerd in de organisatie: er kwamen nieuwe medewerkers en 
vrijwilligers ten behoeve van het laboratorium, en bestaande medewerkers 
gingen taken uitvoeren voor zowel Artis als Micropia. En, hoewel het in alle 
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opzichten een heftig jaar was voor de medewerkers is het ziekteverzuim in 2014 
verder teruggedrongen naar 5,5%. 

Iedereen, collega’s, vrijwilligers en ook een heel team van externen, heeft 
keihard en soms tot in de late uurtjes gewerkt om de opening van het Artisplein, 
de Ledenlokalen en van Micropia mogelijk te maken. Zonder deze uitzonderlijke 
inzet hadden beide belangrijke vernieuwingsprojecten niet het succes kunnen 
worden dat ze nu zijn. 

En zonder de steun van onze Raad van Toezicht, donateurs, subsidiënten, 
sponsoren en de leden van de Jour Fixe had Artis zich dit bijzondere jaar niet 
kunnen ontpoppen. Ik ben, namens ons publiek, aan allen hiervoor heel veel 
dank verschuldigd., Dankzij hen allen, wil en kan Artis, ook in 2015, blijk geven 
van de vitaliteit van missie en visie van dit oorspronkelijke 19de-eeuwse 
instituut.

Haig Balian
algemeen directeur



Het Artisplein nodigt uit te verblijven, in de ochtend- en avondzon.

17
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1
doelstellingen  



In 2014 werden drie jonge giraffen geboren, waarvan er één na enkele 
dagen overleed. Nooit eerder was de kudde giraffen in Artis zo groot.
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De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra heeft de volgende statutaire doelstellingen:

a. de instandhouding van de Diergaarde als ingesteld door de op één mei 
achttienhonderd achtendertig onder de spreuk ‘Natura Artis Magistra’ 
opgerichte vereniging Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 
Magistra, alsmede zo mogelijk de bevordering van een Geologisch Museum 
en een Planetarium

b. het bieden van recreatie en natuur- en milieueducatie aan bezoekers
c. uitvoering en/of gelegenheid geven aan toegepast wetenschappelijk
d. onderzoek en daardoor een bijdrage leveren aan de instandhouding van 

bedreigde diersoorten lange-termijndoelstellingen

strategie
Natura Artis Magistra is meer dan een dierentuin. Het is een plek waar de natuur 
daadwerkelijk de leermeesteres van kunst en cultuur en wetenschap kan zijn. 
Met de keuze voor Natura Artis Magistra namen de oprichters een specifieke 
stellingname in ten aanzien van de lange traditie die natuur, kunst en 
wetenschap in één wereldbeeld samenbond. Ze schreven met andere woorden 
in 1838 voor zichzelf en hun leden een breed en omvattend programma. Een 
programma dat in 2015, 177 jaar later, voor Artis als eigentijdse, educatieve 
instelling, nog niets aan betekenis heeft ingeboet. En dat richting geeft aan de 
transformatie die Artis doormaakt naar een eigentijds park waar de complexe 
verwevenheid tussen natuur, cultuur en wetenschap op een aangename wijze 
aanschouwelijk wordt gemaakt.

Artis zal haar eigen positie steeds opnieuw willen definiëren en het theoretisch 
fundament van Artis actualiseren. Mede in het licht van haar in 2014 verworven 
status van geregistreerd museum. Op welke traditie bouwt Artis voort, wat is 
nieuw, hoe kan een park met collecties - levend en dood - en gebouwen een 
‘museum’ zijn. Wat is de visie van Artis op de collectie en op collectievorming. 
Hoe passen levende en dode collecties in een totaalvisie. Welke visie heeft 
Artis op het beheer van die collecties (zoals er dierenwelzijn is, moet er immers 
ook welzijn zijn in de condities voor de opslag van materiële collecties).  
En, tot slot wat is de visie op de presentaties van die collecties voor educatie, 
wetenschap en overdracht.  
 
Artis heeft zich ten doel gesteld om in een wereld waarin een fragiele relatie 
bestaat tussen mens en natuur, liefde en zorg voor de natuur te stimuleren.  
Om dat in de toekomst nog beter te kunnen doen heeft Artis sinds een aantal 
jaar een grote vernieuwing ingezet die op drie pijlers rust; meer ruimte voor 
dieren en planten, meer ruimte voor erfgoed en meer ruimte voor educatie.

 ~doelstellingen 
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In dit vernieuwingsplan kiest Artis nadrukkelijk voor een positie midden in de 
samenleving. Het vernieuwingsplan is er op gericht de educatieve publiekstaak 
te versterken en Natura Artis Magistra uit te laten groeien tot een toonaan-
gevend kennisinstituut dat een bijdrage levert aan het dichten van de 
kenniskloof die bij het brede publiek bestaat op het gebied van natuur en 
cultuur en haar samenhang. Speerpunten zijn hier de versterking van het 
educatieve aanbod, de uitbreiding van de Artis Academie, de uitbouw van de 
platformfunctie van Artis en die van Micropia en de verbreding van het 
(virtuele) bereik van het kennis- en publieksinstituut Natura Artis Magistra. 
Natura Artis Magistra wil het brede publiek op een aangename, recreatieve 
manier bereiken en besteedt daarom bijzonder veel aandacht aan het ontwerp 
van het park, de musea en de verblijven. Voorbeeldprojecten van die 
zorgvuldige vormgeving zijn o.m. het Vlinderpaviljoen, Micropia, het Artisplein, 
het Apen- en Vogelhuis en het Lemurenland.

Daarnaast omvat dit vernieuwingsplan gestage aanpassingen van de dieren-  
en plantencollectie, de ontwikkeling van Micropia en haar platformfunctie, de 
ontwikkeling van de inhoud van het Planetarium, activiteiten op het Artisplein, 
de opheffing en sloop van de roofdierengalerij en de uitbreiding van 
dierenverblijven zoals die van de olifanten en de gorilla’s. De bouw van een 
nieuw jaguarverblijf, het restaureren en herbestemmen van het aan het 
Artisplein gelegen Groote Museum en restauratie en gedeeltelijke vernieuwing 
voor het Aquarium die gericht is op het vergroten van dierwelzijn en 
duurzaamheid.

Voorts is de vernieuwing erop gericht Natura Artis Magistra door te laten 
groeien naar een organisatie die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid, 
waarbij het vinden van een evenwicht in de complexe relatie tussen de 
monumentale waarden en best practises leidend is. Ook wordt er keer op keer 
gekeken of gebouwen en bouwsels wel noodzakelijk zijn. Indien er geen 
duidelijke functie is, worden ze zoveel mogelijk gesloopt of opgeslagen.  
Artis wil duurzame kwaliteit voor ruimte creëren tegen lagere onderhoud-  
en milieukosten.

Tot slot wil Natura Artis Magistra haar organisatie verder versterken door 
leermeester te zijn voor jong talent, zodat de bovenbeschreven strategische 
doelen in de praktijk duurzaam te realiseren zijn en het denken binnen de 
organisatie niet verstart.

langetermijndoelstellingen
Om onze missie, visie en langetermijnstrategie zo goed mogelijk uit te voeren, 
heeft Artis kernwaarden gedefinieerd. Voor elk van deze kernwaarden zijn 

 ~doelstellingen 
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algemene doelstellingen bepaald. Deze doelstellingen staan aan de basis van 
de kortetermijndoelstellingen die jaarlijks in het Operationeel Plan worden 
vastgelegd. De vaststelling van het jaarlijks operationeel plan inclusief de 
bijbehorende begroting waarin worden opgenomen het investerings- en het 
financieringsplan evenals de herziening ervan, behoeft goedkeuring van de 
Raad van Toezicht. De directie stelt de jaarrekening vast, nadat deze ter 
goedkeuring is voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

kernwaarden
• het publiek en haar beleving staan centraal
• authenticiteit van de natuur in presentatie en overdracht
• natuurbewust en duurzaam zijn én handelen
• gezamenlijk leermeester- en vakmanschap
• respect voor ons erfgoed 
• gezonde financiële positie.

algemene doelstellingen 
• optimaliseren kwaliteit en het bereik van educatie 
• zorgvuldig beheer van het park en de levende en dode collecties
• optimaal kwalitatieve en kostenefficiënte bedrijfsvoering
• zichtbaar excelleren in duurzaamheid
• maximaliseren bezoekersaantal met maximale bezoekerstevredenheid
• optimaliseren educatieve en recreatieve functie voor de stad Amsterdam 
• optimale inkomsten uit bezoek en fondsenwerving.

kritische succesfactoren
• haar historische merk verankerd in de Nederlandse cultuur
• haar brede dode en levende collecties
• het stadspark met erfgoed midden in de stad Amsterdam 
• het fysiek, intellectueel en emotioneel dichtbij brengen van de natuur.

 ~doelstellingen 
hoofdstuk 1



Het ontwerp van het tapijt in de Blauwe Sterrenzaal is van Inge Schmitt. 
De beeltenissen zijn geïnspireerd op de Iconographia Zoologica in  
de Artis Bibliotheek, beheerd door de UvA.
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2
Artisplein 



Tijdens de feestelijke opening van het Amsterdam Light Festival werd  
het lichtkunstwerk Flawless van Gonzalo Bascuñan en Perrine Vichet 
onthuld op het Artisplein. 

25
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Natura Artis Magistra maakt de grootste vernieuwingsoperatie in haar 
geschiedenis mee. Die vernieuwing geldt voor de fysieke wereld van park, 
monumenten en interieurs, maar ook van missie en educatie. Het van origine 
19de-eeuwse instituut wil en moet zich blijven vernieuwen om haar 
maatschappelijke rol te kunnen blijven spelen in een verstedelijkende 
samenleving aan het begin van de 21ste eeuw.

Centraal in die vernieuwing is de renovatie van het gebouw de Ledenlokalen 
(1870-1893) aan de Plantage Kerklaan/hoek Plantage Middenlaan en de 
restauratie van het Groote Museum (1851-1854) aan de Plantage Middenlaan, 
twee rijksmonumenten van allure. Alle grote, 19de-eeuwse Artis-gebouwen 
staan aan de rand van het park en hebben daarom de bijzonderheid dat ze 
zowel een relatie onderhouden naar binnen toe (het Park) als naar buiten  
(de Plantage). Met hun gevels aan de straat en aan het park verbinden zij de 
stad met het park, het park met de stad.

Aan de binnenzijde begrenzen deze twee gebouwen een rechthoekige, open en 
met bomen beplante ruimte, een Plantage in het klein. De Artis-leden van het 
eerste uur wensten midden in het stadscentrum buiten onder het lommer van 
bomen te kunnen zitten. De vensters van de tuingevel van de Ledenlokalen uit 
1870 bestonden uit grote schuiframen, die van de latere serre (‘de Warande’,  
uit 1893) waren oorspronkelijk zelfs uitneembaar. Dus ook binnen zat men in de 
zomer ‘buiten’: om te luisteren naar de wekelijkse concerten die klonken vanuit 
de muziektent die daar stond opgesteld. Hier kon men ook van eten en drinken 
genieten, waarvoor een houten afhaalbuffet was ingericht. Dit was het sociale 
hart van Natura Artis Magistra, ruimte voor burgerdeugd en beschavingszin. Van 
alle 19de-eeuwse genootschappen was Artis immers bij de Amsterdamse 
burgers uit alle lagen het meest populair. Oude foto’s en schilderijen laten zien 
hoe druk bezocht deze plek werd. In het park wandelde men individueel, samen 
of in klein gezelschap, onder de bomen bij de muziektent trof men elkaar als 
onderdeel van de grotere groep van leden. 

Deze Plantage is in 2014 als Artisplein opnieuw teruggebracht en functioneert 
als zelfstandige, publieke ruimte naast de ingang naar het dierenpark.  
Het Geologisch Museum en de Flamingoserre zijn afgebroken om ruimte en 
licht te scheppen, op het plein en aan de straat. Er zijn grote nieuwe bomen 
geplant (waaronder diverse soorten Robinia’s, een Liriodendron tulipifera,  
een Pauwlonia tomentosa en een Gleditisa japonica ). Deze zijn aangevuld  
met kuipplanten. Een bakstenen ‘tapijt’, ontworpen door landschapsarchitect 
Michael van Gessel, brengt de verschillende onderdelen bij elkaar. Zijn originele 
ontwerp bevestigt bovendien de buitenruimte als een intieme ‘binnenruimte’. 
Openbaar plein en park vloeien hier ineen, omgeven door de monumentale 
gebouwen. Aan de parkzijde wordt het plein afgesloten door een fontein,  

 ~Artisplein 
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de ‘Watertafel’. Die loopt parallel aan een monumentale volière waarin een 
polderlandschap met Hollandse weidevogels, als een uitsnede uit het originele 
landschap waaruit Amsterdam ooit ontstond. In de Hollandse Polder bevindt 
zich de grootste collectie lepelaars (Ptatalea leucorodia) ter wereld. In het park 
grenst aan dit landschap de Kinderboerderij. 

Het Artisplein nodigt uit te verblijven: in de ochtend- avondzon, op een 
voorjaarsmorgen of op een zomerse dag. Bij de Watertafel of op het terras  
van het nieuwe café-restaurant de Plantage (in de serre en het interieur  
van de voormalige Ledenlokalen). Ook kan de bezoeker op de stoelen (type 
Luxembourg) aan de vijverrand zitten, met uitzicht op de flamingo’s. Hier is de 
gebogen waterlijn van de 19de-eeuwse vijver hersteld in vorm en beplanting en 
voorzien van een eigentijds stenen bordes, dat als uitkijkpunt naar het park dient. 

Aan het plein ligt ook de entree naar Micropia, het nieuwe museum over  
het belang van microben en bacteriën, gelokaliseerd in de Ledenlokalen.  
Artis actualiseert daarmee haar museale traditie uit de 19de eeuw op een  
‘state of the art’ manier, ondersteund door het bedrijfsleven, overheid en 
universiteiten. Studio’s en te verhuren zalen in de 19de-eeuwse hoekpaviljoens 
brengen verdere activiteit aan dit plein. Het te restaureren Groote Museum  
aan de andere zijde van het plein zal in dit complex met de grandeur van zijn 
belangrijke 19de-eeuwse architectuur een belangrijke plaats gaan innemen.  
Het monumentale pand met zijn reeks gebogen vensters oogt als een 
orangerie, open en transparant. Ook hier geldt dat belangrijke exterieurs en 
interieurs op duurzame wijze zullen worden gerestaureerd en geschikt gemaakt 
voor nieuwe museale presentaties, passend bij de missie van het instituut 
Natura Artis Magistra: het bijbrengen van liefde en zorg voor de  
natuur in onze cultuur.

Het Artisplein is geen kopie van de 19de-eeuwse situatie. De erfgoedvisie van 
Artis stoelt op het inzicht dat belangrijk 19de-eeuws erfgoed moet worden 
gewaardeerd en hersteld, maar ook van nieuwe functies moet worden voorzien. 
Belangrijk in die visie is dat park, ruimte, beplantingen, gebouwen, interieurs en 
functies een ensemble vormen, als optelsom samen een samenhangende 
betekenis hebben, meer zijn dan onderdelen individueel. Het liefst in lijn met 
oorspronkelijk 19de-eeuws gebruik, en dat betekent dat de sociale functie 
centraal staat, zowel voor de gebouwen als voor het plein. 

Groot onderscheid met de 19de en 20ste eeuw is dat het Artisplein een publiek 
plein is, vrij voor iedereen te betreden. Met dit plein geeft Artis een deel van haar 
park als openbare ruimte aan de stad in het geloof dat de missie van Artis op die 
manier op een eigentijdse wijze met de stad gedeeld kan worden en gevoed.  
Het Artisplein wil laten zien dat Artis naast park in de stad ook ‘stad’ in het park is. 

 ~Artisplein 
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Cultuur en natuur voeden elkaar en zijn intrinsiek met elkaar verbonden. Zoals de 
missie van Artis, betekenis geven aan de rol van de natuur in de verstedelijkende 
samenleving, ten diepste is verbonden met onze stedelijke identiteit.

Al direct bij de opening van het Artisplein bleek het plein in een grote behoefte te 
voorzien. Amsterdam heeft een overbelast centrum dat geen ruimtelijk park 
heeft, behalve Artis. Het Artisplein vormt nu een vrij toegankelijk plein midden in 
het centrum van de hoofdstad met een Hollands polderlandschap en 
binnenplein waar je als student, toerist, bezoeker, buurtbewoner kan vertoeven. 
Je geniet van de bomen, de nabijheid van flamingo’s die je ziet en andere dieren 
die je misschien hoort of ruikt. De stad trekt naar het oosten. Geholpen door het 
prachtige najaarsweer kwamen veel bezoekers naar het plein om er te verpozen, 
van het groen te genieten of hun kinderen op en in de watertafel te laten spelen. 

activiteiten op het plein 
Eind november werd in Amsterdam de derde editie van het Light Festival 
geopend. Onderdeel van dit festival van de Illuminade, een wandelroute door 
historisch Amsterdam langs tientallen lichtkunstobjecten. Tijdens deze unieke 
internationale tentoonstelling in de openbare ruimte presenteerden 
opkomende en gevestigde kunstenaars hun lichtkunstobjecten. Ook Artis 
maakte onderdeel uit van de Illuminade. Op het vernieuwde Artisplein stond  
dit jaar het kunstwerk “Flawless Light” van kunstenaars Gonzalo Bascuňan  
en Perrine Vichet. De Illuminade was een groot succes, want maar liefst 
350.000 bezoekers liepen de route en bezochten daarmee ook het nieuwe 
Artisplein. Flawless was een lichtinstallatie van meer dan duizend blaadjes die 
in het donker oplichten in verschillende herfsttinten. Ze zweefden boven de 
vijver bij het nieuwe Artisplein. Het kunstenaarsduo liet zich inspireren door  
de verandering van de natuur op het moment dat de herfst langzaam overgaat 
in de winter. Ook in 2015 staan er bijzondere evenementen gepland op het 
Artisplein. Zo zal in april het Tulpenfestival worden geopend op het plein,  
met een tulpentapijt van vele duizenden bollen. Op Koningsdag kunnen 
kinderen op het plein hun waar verkopen: het Artisplein is een van de  
officiële locaties van de Amsterdamse vrijmarkt.

Ook het aan het Artisplein gelegen café-restaurant de Plantage blijkt een 
enorme publiekstrekker. In de Ledenlokalen is een grote stadsbrasserie 
geopend die ruimte biedt aan maar liefst 240 gasten. Vanuit de 19de-eeuwse 
houten serre heeft het publiek een weids en groen uitzicht op het Artisplein 
met oude platanen en een zonnig terras. De combinatie van de feeërieke 
ligging aan het ‘s avonds zo sfeervol uitgelichte Artisplein, de ambiance  
van de historische ruimtes en de smaakvolle gerechten zorgden ervoor  
dat het restaurant elke avond vol zat. Het voldoet in een duidelijke behoefte  
bij Amsterdammers en toeristen. 

 ~Artisplein 
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Wethouder van Amsterdam Abdeluheb Choho en Elvira Sweet, 
gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, namen het 
straatnaambordje Artisplein in ontvangst. Natura Artis Magistra gaf 
daarmee het plein als openbare ruimte aan de stad en de provincie.
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3
Micropia

 ~hoofdstuk 3



Bij de kiss-o-meter in Micropia ontdekken bezoekers hoeveel microben  
ze uitwisselen tijdens een tongzoen.
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Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. 
Ze zitten op je, ze zitten in je, en jij alleen hebt er al meer dan honderdduizend miljard. 
Ze zijn er als je eet, als je ademt en als je zoent. 
Ze zitten overal, op je handen en in je buik. 
En ze bemoeien zich met alles. 
Zíj bepalen hoe onze wereld eruitziet: 
wat je ruikt en wat je proeft; 
of je ziek wordt, of juist beter. 
Ze kunnen ons redden of vernietigen. 
Microben, de kleinste en machtigste organismen op onze planeet. 
We weten nog maar weinig van ze af,  maar kunnen veel van ze leren. 
Over onze gezondheid, alternatieve energiebronnen en wie weet wat nog meer. 
Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt, gaat er een nieuwe voor je open. 
Mooier en bijzonderder dan je je ooit hebt kunnen voorstellen.

Welkom in Micropia.
De grootste microbeleving ter wereld, midden in Amsterdam.

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft op dinsdag 30 september Micropia 
geopend door haar onzichtbare handafdruk op een petrischaal te zetten.  
Naast de zichtbare natuur, die al zo lang te zien is in Natura Artis Magistra, 
bestaat er een immense onzichtbare wereld. De wereld van het microscopisch 
kleine leven. In totaal is zo’n tweederde van het aantal soorten leven op aarde 
onzichtbaar. Ze zitten op je tong, onder je armen, in je darmen en op je huid. Je 
kunt het zo gek niet bedenken, of er leven microben op, onder of tussen.  
Adem in, en virussen, bacteriën en schimmels stromen in grote aantallen naar 
binnen. Eet, en honderdduizend miljard bacteriën in je darmstelsel helpen je 
verteren en gezond te blijven. En dat alles vierentwintig uur per dag. Hun enige 
levensdoel is zich vermenigvuldigen. Dagelijks draag je zo’n anderhalve kilo aan 
microben met je mee. Alleen al in je mond zitten 700 soorten bacteriën, en op 
één vierkante centimeter huid leven wel honderdduizend bacteriën van meer 
dan duizend verschillende soorten. Microben mogen klein zijn, maar ze zijn er 
altijd en zíj bepalen de samenstelling van onze wereld: zonder hen zou er geen 
leven op aarde mogelijk zijn. Micropia toont dit onzichtbare maar machtigste 
leven op aarde. 

Het ontsluiten van een nieuw deel van de natuur past in de Nederlandse traditie 
van exploratie, kennisverwerving en handelsgeest, en past ook binnen de 
historie van het instituut Natura Artis Magistra. Onze kennis van het bestaan 
van deze enorm invloedrijke organismen begon ooit in Nederland. In 1674 
ontdekte Antoni van Leeuwenhoek bij toeval het bestaan van micro-
organismen, toen hij een waterdruppel onder zijn zelfgemaakte microscoop 
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legde en een wereld aan microdiertjes vond. Vandaag zijn tal van Nederlandse 
bedrijven wereldspelers dankzij het werken met micro-organismen. 

Er wordt aangenomen dat 99% van de soorten micro-organismen nog 
onbekend is. Het is zeer waarschijnlijk dat de exploratie van de microwereld,  
nu mogelijk door de grote stappen in de ontwikkelingen in de technologie, 
microscopie, informatica en biochemie, gaat leiden tot nog veel meer 
toepassingsmogelijkheden. Kennis van microbiologie kan helpen met het 
oplossen van wereldproblemen: van het zuiveren van water tot de ontwikkeling 
van nieuwe methoden voor het voorkomen en genezen van infectieziekten, 
zoals alternatieven voor antibiotica. Er bestaan microben die plastic “eten” en 
die dus kunnen worden ingezet bij afvalverwerking. Algen – ook een vorm van 
microleven - zouden zomaar dé grondstof van de toekomst kunnen vormen. 
We kunnen er energie, cosmetica, voedsel en bioplastics van maken. En uit 
koeien- en olifantenpoep kan door middel van microben biogas geproduceerd 
worden, een duurzame bron van energie. De toepassingen zijn eindeloos.

De ambities zijn groot. Micropia is ontwikkeld als een apart museum. Aan de 
totstandkoming is veel research vooraf gegaan, en zijn veel keuzen gemaakt in 
design en inhoud van de opstellingen. Het zou prachtig zijn om dit concept ook 
elders in de wereld te kunnen realiseren, zodat ook de inwoners van Tokio of 
Kaapstad kennis kunnen nemen van de microwereld. Micropia gaat over een 
fascinerend en vooral essentieel deel van de natuur, waarop we grip moeten 
krijgen en waar we kennis van moeten nemen. De mogelijkheden zijn oneindig, 
als we de kennis over deze immens grote, onzichtbare wereld kunnen 
verbreden, verdiepen en delen.

Hoewel we een enorme potentie zien voor microbiologie, is er een enorme 
kenniskloof tussen de wetenschap en het publiek. Als er al een beeld van de 
onzichtbare microwereld bestaat bij het grote publiek, dan is dat vooral een 
negatief beeld. Onbekend maakt onbemind. Het is een beeld van vieze 
kriebelbeestjes, die op je zitten en die je toetsenbord en toiletbril bevolken. 
Microben associëren we met ziektes of met bedorven voedsel, terwijl mens en 
dier niet kunnen leven zonder microben. De geschiedenis lijkt zichzelf hier te 
herhalen: zoals we eigenlijk in 1838 bij de oprichting van Artis geen idee hadden 
van wat er allemaal aan (exotische) flora en fauna was en veel niet snapten van 
de natuur, zo geldt dat nu voor de micronatuur. En daarin schuilt een gevaar. 
Want het gebrek aan kennis en het bestaan van vooroordelen (gevaarlijk en 
vies) beïnvloedt het maatschappelijk draagvlak, met een negatief effect op 
innovatie en maatschappelijke vooruitgang, die onze planeet nodig heeft om  
te overleven. 
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Het is daarom noodzakelijk om een breed publiek al vanaf jonge leeftijd te 
enthousiasmeren voor microbiologie. Artis heeft al 177 jaar ervaring met de 
vertaling van (complexe) wetenschap naar een algemeen publiek. Een kwaliteit 
die in Micropia ten behoeve van microbiologie zal worden ingezet. Met als doel 
de maatschappelijke positie van microbiologie te versterken. Belangrijk 
onderdeel hiervan is het enthousiasmeren van scholieren en studenten voor 
een beta (vervolg)studie en carrière in deze sector. Nu al komen meer dan 
100.000 leerlingen naar het Artis-park. Van leerlingen van lagere scholen en 
praktijkopleidingen tot studenten die de colleges van de Artis-professor volgen. 
De lessen die ze volgen over de natuur gaan van het bekijken van een dier tot 
astronomielessen in het Planetarium. En daar is in 2014 het ontdekken van de 
onzichtbare natuur bij gekomen. Het is uniek dat Micropia het domein 
microbiologie op deze wijze claimt. 

Om haar doelstellingen te realiseren wordt in Micropia het onzichtbare letterlijk 
zichtbaar gemaakt. Levende microben (gekweekt in het eigen lab) worden door 
middel van speciaal ontwikkelde technologie aan de bezoekers getoond. 
Ondersteund door unieke foto’s van prijswinnend fotograaf Wim van Egmond, 
prachtig beeldmateriaal, interactieve opstellingen en nog veel meer, vertellen 
de levende microben zelf het verhaal van de microbiologie. Zien en ervaren 
staat centraal, waarbij steeds de nadruk ligt op de (veelal positieve) relatie 
tussen de microbe en de bezoeker zelf. Microbiologie komt daarmee 
ongelooflijk dichtbij, en door een slim aanbod van informatie is er voor ieder 
wat wils, van jonge leek tot ouwe rot in het vak. Eén ding is zeker: na een bezoek 
aan Micropia kan je nooit meer hetzelfde naar de wereld en jezelf kijken. 

wereldprimeur
Naast de vele bezoekers hadden ook de nationale en vooral ook internationale 
media ongelofelijk veel aandacht voor de komst van deze wereldprimeur. In 
kranten, tijdschriften, tv- en radioprogramma’s en websites zijn duizenden 
artikelen en items over Micropia verschenen. Van de Duitse krant Die Zeit en de 
Britse BBC tot Japanse glossy’s en de Russische nationale tv. In Nederland was 
Micropia onder meer te zien in het NOS Journaal, RTL Nieuws, De Wereld Draait 
Door, in alle landelijke kranten en talloze online uitingen. In NRC Handelsblad 
werd Micropia ‘the talk of the town’ genoemd, en werd over de immense 
wereldwijde aandacht geschreven. 

Een opvallend onderdeel van Micropia is de kiss-o-meter, waar de bezoeker 
ontdekt hoeveel bacteriën hij tijdens een zoen heeft uitgewisseld en wat er met 
deze microben gebeurt. Voor de ontwikkeling van de kiss-o-meter is in 
samenwerking met TNO uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan.  
De uitkomsten van dit onderzoek zijn in november door prof.dr.ir. Remco Kort, 
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die aan de Vrije Universiteit de TNO leerstoel Microbial Genomics bekleedt  
en al sinds 2006 als adviseur bij de ontwikkeling van Micropia betrokken is, 
gepubliceerd. De publicatie is beslist niet ongemerkt voorbij gegaan.  
De publicatie sloeg in als een bom want binnen tien dagen was het artikel al 
meer dan 300.000 keer gedownload en waren er meer dan 1.000 mediahits. 
Vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften zoals Science, The Scientist 
en Scientific American besteedden er aandacht aan. Het was een item bij 
belangrijke nieuwszenders zoals BBC, CBS News, NPR, Fox News en ABC News 
en het Russische Channel One. Het onderzoek was een wereldwijde mediahit 
met aandacht in Amerika (USA Today, Time Magazine, Washington Post, 
Newsweek), Engeland (Daily Mail, The Independent, The Times, The Week,  
The Metro), Frankrijk (Le Monde) en andere belangrijke kranten zoals The Times 
of India, El País en Der Spiegel. Al met al is de publicatie van dit onderzoek het 
beste voorbeeld hoe Micropia in de wetenschappelijke wereld een belangrijke 
platformfunctie vervult.

ontmoetingsplek
Ondanks de grote hoeveelheid Nederlandse bedrijven en wetenschappers die 
zich bezighoudt met microbiologie, was er tot nu toe geen centrum of plek voor 
het publiek. Microbiologie wordt toegepast in allerlei domeinen en vakgebieden 
van onze samenleving, van ziekenhuizen tot voeding en van kunst tot landbouw. 
De potentie is enorm. Maar deze werelden komen nooit ergens samen met een 
algemeen publiek. Micropia wil die centrumfunctie vervullen. Dat kan door de 
fysieke locatie, waar jong en oud in aanraking komen met de micronatuur,  
maar ook door de naastgelegen zalen in de Ledenlokalen waar evenementen 
gehouden kunnen worden. Micropia wordt een ontmoetingsplek voor tal van 
activiteiten: van boekpresentaties tot wetenschappelijke congressen, en van 
thematische evenementen tot zakelijke bijeenkomsten. Hierin zit duidelijk  
ook een internationale ambitie. Micropia wil geen wetenschapper onder de 
wetenschappers zijn, maar juist wetenschap een stem geven naar het publiek. 
Vanuit de wetenschappelijke wereld bestaat ook een behoefte aan mogelijk-
heden om de vertaalslag naar het publiek te maken. Micropia biedt wetenschap 
en bedrijfsleven daarbij een ideale locatie waar niet alleen over microbiologie 
verteld kan worden, maar waar het microleven direct ook getoond wordt. De 
aanwezigheid van de microben, een laboratorium, microscopen en speciaal 
ontwikkelde presentatietechnieken maakt Micropia uniek als ontmoetings-
centrum van wetenschap/techniek en een breed publiek.

platform
Naast museum wil Micropia ook duidelijk een platform zijn. Via Micropia worden 
de verschillende belanghebbenden van microbiologie samengebracht.  
In eerste instantie zal het platform zich hiervoor richten op het stimuleren  
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van de ontwikkelingslijn leerling – student – werknemer, op het brengen van 
verdiepende inhoudelijke informatie en op congressen en evenementen.

Om de positie van microbiologie en Nederland internationaal te versterken,  
is het belangrijk dat er voldoende professionals op de markt zijn. Het platform 
richt zich daarom op leerlingen en studenten als potentiële professionals.  
Eerst worden deze belangrijke groepen via het museum, de lespakketten en 
de website geënthousiasmeerd voor het onzichtbare leven. Vervolgens worden 
ze enthousiast gemaakt voor de mogelijkheden van microbiologie, zowel voor 
de toepassingen als voor het scala van beroepen in dit werkveld. Daarnaast 
worden ze geïnformeerd over praktische zaken als mogelijke studies, open 
dagen, stages, werkgevers en vacatures. Zo worden leerlingen en studenten 
stap voor stap begeleid naar een studie en baan in de microbiologie. 

Naast informatie op maat voor leerlingen en studenten, biedt het platform  
een plek waar ook geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over 
microbiologie. Het platform is een verlenging van het museum en biedt op 
verschillende niveaus extra informatie en activiteiten aan. Zo is er een speciaal 
programma “microbiologie” binnen de Artis Academie, met een collegereeks 
en verschillende activiteiten door het jaar heen. Zo worden er verschillende 
congressen in Micropia en haar bijbehorende zalen gehouden. En op  
www.micropia.nl is achtergrondinformatie te vinden, van nieuws tot dossiers  
en een A tot Z van microben. Het derde focuspunt voor het platform zijn 
congressen en evenementen. Micropia heeft naast haar museum een aantal 
zalen beschikbaar, geschikt voor zowel kleine als grote groepen. Het brengt de 
unieke mogelijkheid om Micropia bij congressen en evenementen in te zetten, 
om de deelnemers niet alleen te laten luisteren, maar echt te laten 
participeren, te laten ervaren. Zowel vanuit Artis als vanuit derden zullen 
evenementen en activiteiten worden georganiseerd, waarbij de unieke en 
krachtige combinatie van zalen en Micropia zal worden ingezet. Zo biedt 
Micropia een locatie waar belanghebbenden van microbiologie samen komen 
en een breed publiek op aansprekende wijze kunnen bereiken.

partners
Vanaf het prille begin was duidelijk dat Artis Micropia niet met een beperkt 
projectteam kon ontwikkelen. Er werd samenwerking gezocht voor het werven 
van fondsen, voor het opdoen van praktische kennis, voor het maken van 
verhalen en het doen van onderzoek. Wetenschappers van de meeste 
Nederlandse universiteiten en instituten zijn soms terloops, soms zeer 
intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van Micropia. Een reeks van 
bedrijven ondersteunden ons met raad en daad. Multinationals zoals DSM dat 
personeel ter beschikking stelde en lokale organisaties zoals de Amsterdamse 
Geneeskundige en Gezondheidsdienst die een belangrijke bijdrage leverde met 
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betrekking tot de praktische ondersteuning van het laboratorium en de SOA 
opstelling. Ook de overheid heeft veel bijgedragen aan de totstandkoming.  
In hoofdstuk 8 wordt dieper ingegaan op de partners van Micropia.

Wie Micropia heeft bezocht weet iets over de veelheid aan micro-organismen 
die er zijn. Hij weet dat hij er elke dag mee te maken heeft. Zijn eventuele 
aanvankelijke gevoel van afkeer zal weggenomen zijn, doordat ook het nut van 
micro-organismen wordt aangetoond. En hij zal weten dat hij niet zonder 
micro-organismen kan; terwijl zij wel prima zonder de mens kunnen.  
Ontdek het machtigste leven op aarde. In Micropia. 
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het bereik van  
Natura Artis Magistra



Ook in 2014 stond het Artis-park het hele jaar weer volop in bloei. 

40



jaarverslag 2014 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

41

bezoek
Het afgelopen jaar was een mooi jaar voor Artis. Niet alleen werden belangrijke 
vernieuwingen opgeleverd, ook het publiek vond zijn weg in groten getale naar 
het park en het nieuwe openbare Artisplein en het daaraan gelegen Micropia.  
In 2014 bezochten in ruim 1,3 miljoen mensen het Artis-park en Micropia. Bijna 
net zoveel als in het recordjaar 2013 waarin Artis haar 175-jarige jubileum vierde. 
In het afgelopen jaar steeg het buitenlands bezoek aan het park met 20%. 
Enerzijds dankzij de enorme internationale publiciteit voor Micropia, anderzijds 
ook omdat de samenwerking met I Amsterdam helpt om meer toeristen naar 
Amsterdam te krijgen. 

Ondanks de vele verbouwingen was de waardering van de bezoekers voor Artis 
groot. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers aan Artis gaven was 8,1. Geen 
geringe prestatie in de wetenschap dat op veel plaatsen de schop letterlijk in de 
grond stond. De enorme inspanningen die Artis zich getroostte om het park 
gedurende het hele jaar in bloei te laten staan, wierpen hun vruchten af. Want 
juist het groene, bloemrijke Artis-park werd hoog gewaardeerd.

Het Artisplein was direct na opening een groot succes. Het was opmerkelijk dat 
de meeste bezoekers aan het plein niet door het draaihek vanuit het park maar 
direct vanaf de straat naar het plein kwamen. De bewoners van de stad 
omarmden het plein en kwamen kijken. Om gewoon lekker in de zon te zitten, 
hun kinderen te laten spelen rond de watertafel of om een bezoek te brengen 
aan café-restaurant de Plantage. Dit nieuwe Artis-restaurant ontving in de 
eerste maanden van haar opening al meer dan 50.000 gasten. Ook toeristen  
uit binnen- en buitenland kwamen naar het Artisplein. Het plein en het 
restaurant zijn een bestemmingslocatie. Het zorgt voor trek naar de buurt.  
Artis is bijzonder verheugd dat het plein met de daaraan gelegen voorzieningen 
een nieuw type bezoekers aantrekt. Het educatieve bereik neemt hierdoor 
duidelijk toe.

In 2014 steeg het formele educatieve bezoek met 3%. De cijfers van primair en 
voortgezet onderwijs bleven stabiel ten opzichte van 2013, maar er was een 
duidelijke stijging in het studentenbezoek. Mede omdat zowel de Universiteit van 
Amsterdam als de Vrije Universiteit Artis opnamen in hun Introductieweken. 

De Artis Academie heeft een goed jaar achter de rug. De Artis Academie  
streeft verdieping na in het begrijpen van de samenhang van natuur, kunst en 
wetenschap, bovendien de betekenis van cultureel en natuurhistorisch erfgoed 
probeert te verbinden. De colleges van de bijzondere Artis leerstoel aan de 
Universiteit van Amsterdam vallen hieronder en worden, zoals ieder jaar met 
behulp van de Illustere School ook opengesteld voor toehoorders.  
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De Artis Academie organiseert, ook samen met de Artis Bibliotheek, Bijzondere 
Collecties UvA, lezingen, activiteiten en cursussen die wetenschappelijke 
inzichten aan een groter publiek proberen over te brengen . In 2014 steeg het 
aantal deelnemers aan activiteiten van de Artis Academie met maar liefst 47%. 
Dit komt met name door beter bezochte lezingen, de nieuw georganiseerde 
Portielje-seminars en een extra college van de Artis-professor dat in 
samenwerking met de Vrije Universiteit is georganiseerd. In het najaar van 2014 
gaf prof. dr. Erik A. de Jong een 14-delige collegereeks onder de titel Aardse 
Paradijzen: tuin en park tussen natuur en cultuur. Tijdens deze druk bezochte 
colleges behandelde hij chronologisch van de 16de eeuw tot heden de  
groene cultuurgeschiedenis aan de hand van voorbeelden uit Nederland en 
daarbuiten. Tuin en park zijn immers universeel. Waarbij het uitgangspunt  
was dat tuin en park zowel natuur zijn als een cultuurvorm, een laboratorium 
van de samenleving maar ook een omgeving voor het individu. Tuin en park 
vertegenwoordigen een dubbele werkelijkheid: die van de actuele plek en  
die van verbeelding en verlangen.

In samenwerking met de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurweten-
schappelijk onderzoek (TNO), de VU en de UvA werd in het najaar van 2014 de 
collegereeks Microbiologie gegeven. Tijdens deze colleges werd een indruk 
gegeven van de alomtegenwoordigheid van een vergeten en onzichtbaar 
dierenrijk, dat van de micro-organismen. De colleges werden ingeleid door prof. 
dr. ir. Remco Kort TNO/VU. Aan de reeks werkten prof. Jan Knol (Wageningen UR), 
dr. Douwe Molenaar (VU), dr. Debby Bogaert (UMC Utrecht), dr. Guus Roeselers 
en dr. Bart Keijser (TNO), prof. Ger Rijkers (UCR Middelburg), prof. Wilbert Bitter 
(VUMC Amsterdam), dr. Tanneke den Blaauwen (UvA Amsterdam) en prof. dr. 
Eric Claassen (Erasmus MC Rotterdam) mee. In een tiental colleges passeerde 
de humane microbiota de revue, en werd uitgelegd hoe we de kennis over deze 
minuscule, intieme vreemdelingen kunnen gebruiken voor diagnostiek, 
prognostiek en interventies. Ook werd inzichtelijk gemaakt hoe recente techno-
logische ontwikkelingen hebben bijgedragen tot het ontstaan van dit nieuwe 
vakgebied op het grensvlak van de microbiële ecologie en de humane fysiologie. 

De meest succesvolle Portielje-seminars waren het uitverkochte seminar over 
Micropia en het eveneens uitverkochte Kerstavondprogramma ‘Leve het Licht’. 
De activiteiten van de Artis Academie worden steevast hoog gewaardeerd.  
Zo kreeg de cursus Sterrenkunde een gemiddelde beoordeling van 8,7.  
De door de Artis-professor Erik de Jong gegeven cursus ‘De wereld van de tuin, 
de tuin als wereld’ over landschapsarchitectuur kreeg op alle fronten een 
beoordeling van goed tot zeer goed. In het park is onder meer bij de bomen 
nieuwe bebording geplaatst. 
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Ook in het Aquarium is een nieuwe reeks borden geplaatst. 

De ZOOmeravonden zijn elk jaar weer een groot succes. Ook in 2014 was Artis 
in juni, juli en augustus elke zaterdag weer open tot zonsondergang. Bezoekers 
picknickten op het gras, luisterden naar verhalen van medewerkers of genoten 
van bijzondere concerten. Tijdens dit elfde jaar van de ZOOmeravonden 
traden onder andere Jacqueline Govaert, Lucky Fonz III, Betty Serveert, Eefje 
de Visser, Kris Berry & Perquisite, en Typhoon op in de Muziektent bij de Pampa. 
Speciaal voor kinderen begon het ZOOmeravondprogramma om 15.00 uur met 
verschillende kinderactiviteiten. Zo konden aankomende astronauten in het 
Planetarium hun ruimtepaspoort halen. Door alle workshops te volgen over de 
sterrenhemel, de ruimtevaart, het zonnestelsel en de Melkweg spaarden de 
deelnemers het ruimtepaspoort bij elkaar. Ook waren er workshops dans en rap 
voor kinderen.

De Rabobank nodigde haar personeel en klanten uit naar de ZOOmeravonden 
te komen. De 10.000 beschikbare kaarten waren al voor de avonden begonnen 
uitverkocht.

horeca
In 2013 is voor de publiekshoreca in het park gekozen om samen te werken  
met Vermaat. 2014 was het eerste volledige jaar voor deze samenwerking.  
De restaurants vormen een belangrijk onderdeel van de totale publieks-
beleving. In de visie van Artis moet een bezoek aan de horeca ook bijdragen aan 
het creëren van meer liefde en zorg voor de natuur. Dat heeft te maken met de 
beleving in de restaurant en met het assortiment. In 2014 is begonnen met 
verbeteren van de publieksbeleving. Uit de halfjaarlijkse bezoekers 
tevredenheidsonderzoeken blijkt dat de gasten die verbetering van de horeca 
ook opmerken want de waardering voor het restaurant stijgt.  Artis streeft 
daarnaast naar een zo verantwoord en duurzaam mogelijke horeca.  
In 2014 zijn daarom meer versproducten opgenomen in het assortiment.  
Ook is een begin gemaakt met het ontwikkelen van het programma hoe  
het assortiment en de exploitatie van de horeca binnen Artis duurzamer  
kan worden. Om goed inzicht te hebben in de huidige belasting is er in 2014  
een nulmeting in de horeca gedaan. De resultaten van deze meting vormen  
het vertrekpunt van de te ontwikkelen plannen. 

Het afgelopen jaar was ook het eerste jaar zonder de Flamingoserre.  
Dit restaurant dat aan het Groote Museum was gebouwd is als onderdeel van 
de restauratie van dit rijksmonument gesloopt. De horeca-omzet binnen het 
Artis-park is, ondanks dat er een grote locatie minder was, in 2014 toch op peil 
gebleven. De totale horeca-inkomsten zijn gegroeid. Dat is verheugend.
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kassasysteem
Artis heeft in 2014 een nieuw kassa-CRM-leden-toegangscontrole systeem 
geïmplementeerd. Dit heeft onder meer in Micropia geleid tot een moderne 
toegangscontrole. Dankzij het nieuwe kassasysteem kunnen bezoekers 
makkelijker doorlopen bij de Hoofdentree van Artis en bij de ingang van 
Micropia. Bij de overgang naar het nieuwe systeem zijn de bezoekcijfers en 
ledencijfers opgeschoond. Ze geven de reële situatie zuiverder weer dan 
voorheen. Daarnaast biedt het CRM-systeem meer inzicht in de voorkeuren 
van de bezoekers, leden en zakelijke relaties en daarmee sterk verbeterde 
mogelijkheden om op specifieke doelgroepen marketingactiviteiten te 
ontplooien.

prijs
Artis heeft in 2014 de Best Client Award 2014 ontvangen. Het is een beloning 
voor goed opdrachtgeverschap in relatie tot design. Volgens de jury is “Artis op 
alle vlakken van design (van huisstijl en bewegwijzering tot merchandise en 
nieuwe paviljoens) op zoek naar de hoogst haalbare kwaliteit. We prijzen de 
keuze om te werken met een groep externe (ontwerp)adviseurs die de 
organisatie structureel bijstaat in haar beslissingen. De resultaten zijn 
indrukwekkend.” Artis werkte de afgelopen elf jaren met verschillende 
ontwerpers aan een nieuwe eigentijdse identiteit. Zo vernieuwde Artis op  
bijna alle vlakken en ging daartoe samenwerkingen aan met (landschaps)
architecten, ontwerpers en kunstenaars.

 ~het bereik van Natura Artis Magistra 
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De Zoomeravonden zijn elk jaar een groot succes. Ook in 2014 was  
Artis in juni, juli en augustus elke zaterdag open tot zonsondergang.
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De bouw van het jaguarverblijf vorderde in 2014 gestaag.  
In 2015 zal dit verblijf worden geopend.
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Natura Artis Magistra is een ensemble met dieren, microben, bomen, planten, 
sterren, musea, kunst en erfgoed. Het verhaal dat we vertellen gaat over de 
samenhang tussen al die onderdelen en vooral over de rol die de mens daarin 
speelt. Natura Artis Magistra heeft dan ook een veelheid aan collecties. 
Levende collecties en dode collecties. Het geheel van deze collecties vervult 
een onmisbare rol bij het realiseren van onze missie om mensen te inspireren 
en zich te laten verwonderen en te leren over de natuur en zichzelf.

Artis beheert haar collecties met de grootst mogelijke zorg. Artis onderschrijft 
de internationale ‘ICOM Code of Ethics for Natural History’, de Ethische Code 
van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, de Code Of Ethics van EAZA 
en de Ethische Code van het Museumregister. Artis is in 2014 als eerste 
dierenpark, na een zeer uitgebreide audit, opgenomen in het Museumregister. 
Het is een erkenning voor het feit dat Artis aantoonbaar een verantwoorde 
invulling geeft aan de kerntaken m.b.t. de museale collecties. Maar het is ook 
een erkenning voor inspanningen die Artis verricht om haar publiek te 
inspireren over de samenhang tussen natuur en cultuur.

onderzoek
Een van de manieren om de collecties zo goed mogelijk te beheren is het doen 
van onderzoek. Onderzoek dat kennis en informatie oplevert dat handvatten 
geeft voor het zorgvuldig omgaan met onze planten-, dieren- en andere 
collecties. Daarvoor wordt door Artis op een veelheid van niveaus en terreinen 
onderzoek gedaan. Daarmee trekt Artis onderzoek breder en investeert met 
name in academisch, museaal en educatief onderzoek met als doel een breder 
betekenispakket van Artis te definiëren dat stoelt op een breed geformuleerde 
en geïntegreerde missie t.a.v. de natuur in een veranderende samenleving. 

Het meest in het oog springende onderzoek in 2014 was het onderzoek ten 
behoeve van de kiss-o-meter in Micropia naar de uitwisseling van bacteriën bij 
een kus. Hoe vaker je met elkaar tongzoent, hoe meer de verzameling bacteriën 
in je speeksel op elkaar begint te lijken. Dat blijkt uit onderzoek van TNO-
hoogleraar prof. dr. ir. Remco Kort. Kort leverde met zijn onderzoek, een 
samenwerking tussen Micropia en TNO, de wetenschappelijke basis voor de 
kiss-o-meter. In het kusonderzoek onderzocht Kort hoeveel bacteriën partners 
tijdens een zoen uitwisselen. “Tongzoenen is een mooi voorbeeld van een korte 
blootstelling aan een gigantische hoeveelheid bacteriën. Wel zo’n 80 miljoen 
gedurende 10 seconden”, vertelde Remco Kort. “Een aantal daarvan nestelen 
zich op je tong, een groot deel doet dat niet. We wilden uitzoeken in hoeverre 
de orale microbiota – het geheel van micro-organismen dat je in de mond bij je 
draagt – van partners overeenkomt.” Het onderzoek werd op 17 november 
gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Microbiome.  

 ~de collecties van Natura Artis Magistra 
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De publicatie sloeg in als een bom want binnen tien dagen was het artikel al 
meer dan 300.000 keer gedownload en waren er meer dan 1.000 mediahits. 

Artis-professor prof. dr. Erik de Jong richtte samen met dr. Bert van de Roemer, 
Algemene Cultuurwetenschappen UvA en drs. Hans Mulder, Artis Bibliotheek, 
Bijzondere Collecties UvA, de Onderzoeksgroep Geesteswetenschappen 
Natura Artis Magistra op. Doelstelling is in eerste instantie geestesweten-
schappelijke studies van onderzoekers en promovendi aan de UvA over cultuur, 
wetenschap en natuur bij elkaar te brengen en een platform te bieden, in 
tweede instantie de collecties van de Artis Bibliotheek en Artis-erfgoed in 
meest brede zin door onderzoek en activiteiten te ondersteunen en te 
bewerken. 2014 was voor de Artis-leerstoel een druk jaar. Er werd hard gewerkt 
aan de begeleiding van de promovendi, aan colleges en aan onderzoek. 
Onderzoek betrof zowel het voorbereiden en schrijven aan artikelen die in 2015 
zullen verschijnen als onderzoek dat gedaan moest worden ter voorbereiding 
van de inhoud van het Groote Museum, met name de galerijen mens en natuur, 
gebaseerd op een cultuurhistorische visie. 

Dat onderzoek kan en wil Artis niet alléén doen, maar juist in hechte samen-
werking met externe partijen. Artis heeft daarom een goede samenwerking met 
verschillende toonaangevende instellingen, zoals universiteiten, hogescholen 
en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal. Zo deden studenten van 
InHolland, Wageningen University en de Universiteit van Amsterdam onderzoek 
naar respectievelijk het huisvesten van de manenduif en lepelaars, bacteriën in 
darmflora en het vocale repertoire van chimpansees. Artis participeerde in een 
chimpansee-onderzoek uitgevoerd door het Max Planck Instituut en nam deel 
een nationaal onderzoek naar gedrag van gorilla’s na castratie.

historische en monumentale collecties
Een van de drie pijlers van het vernieuwingsplan van Artis is meer ruimte voor 
erfgoed. Artis wil haar historische en monumentale collecties niet alleen 
zorgvuldig behouden, ze wil dat ze stralen in het park. De restauratie van de 
Ledenlokalen is wat dat betreft het sprekendste voorbeeld van de aanpak die 
Artis voorstaat. Niet voor niets werd de restauratie van de Ledenlokalen 
genomineerd voor de Geurt Brinkgreve bokaal, de prijs voor het beste initiatief  
op het gebied van herontwikkeling of renovatie van erfgoed in Amsterdam.  
De jury kijkt daarbij naar de creativiteit waarmee deze transformatie is uitgevoerd, 
de omgang met de erfgoedwaarden, de maatschappelijke waarde en uitstraling 
van het gebouw voor de omgeving en de aspecten van duurzaamheid. In hun 
rapport schrijft de jury dat “Natura Artis Magistra en de samenwerkende 
restauratie- en interieurarchitecten de opgave hadden om historische, ideële, 
duurzame en economische uitgangspunten in evenwicht te brengen.”  

 ~de collecties van Natura Artis Magistra 
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Samen met de herbestemming van de Hallen Amsterdam en het Volkshotel 
werd de herbestemming van de Ledenlokalen als beste beoordeeld. 

Masmanhuisje
De restauratie van het oudste gedeelte van de Fazanterie, het Masmanhuisje,  
is in 2014 voltooid. Onder andere zwarte kroonkraanvogels, Maleise jaarvogels en 
roodsnavelhokko’s kregen een plek in dit deel van de Fazanterie. De Fazanterie 
bestaat uit drie delen met elk hun eigen geschiedenis. De kern van de Fazanterie is 
het Masmanhuisje, ook wel de Grote Volière genoemd. Het gebouw stamt uit de tijd 
van voor de oprichting van Artis en was een buitenhuis van de heer Masman. Het 
huisje werd in 1863 door Natura Artis Magistra aangekocht. Tijdens de verbouwing 
is uitgebreid kleurenonderzoek verricht. Daaruit bleek dat het Masmanhuisje in 
totaal acht keer een andere kleur heeft gekregen. De kleuren die nu gebruikt zijn 
komen het dichtst bij de oorspronkelijke kleuren van het Masmanhuisje.

Aquarium
Na de opening in 1882 werd het Artis Aquarium gezien als een wereldwonder. 
Het unieke Floyds filtersysteem in de catacomben was een wereldprimeur.  
Het Floyds filtersysteem heeft sinds de opening van het Aquarium de bassins 
van schoon zoet- en zeewater voorzien. Echter het unieke filtersysteem in de 
catacomben heeft het monumentale gebouw aangetast. Het zoute water heeft 
voor corrosie in de draagconstructie gezorgd. Resulterende verzakkingen 
hebben aanzienlijke schade aangericht aan de bassins, vloeren, plafonds, en 
binnen- en buitengevels. In 2014 is hard gewerkt aan het restauratieplan en de 
financiering voor dit prachtige monument.

Weltevreden en Welgelegen
Weltevreden en Welgelegen werden tegelijk met het Duivenhuis aangekocht 
rond 1863. Welgelegen, waar onder andere de befaamde A.F.J. Portielje, 
Inspecteur van de Levende Have van Artis, bijna 50 jaar woonde, dateert van 
ongeveer 1750. Welgelegen is in 2014 geheel nieuw ingericht. Er kan nu 
vergaderd en overnacht worden. Weltevreden moet van het eerste kwart van 
de 18de eeuw stammen en diende eveneens als behuizing voor Artis-
personeel. In 2014 is het casco van Weltevreden vrijwel geheel gerestaureerd. 

Salmhuisjes
In de historische Salmhuisjes aan de achterzijde van Artis zullen in 2015  
de nieuwe operatiekamer en een preparatieruimte worden gevestigd.  
Het afgelopen jaar zijn hiervoor ontwerpen ontwikkeld. Onderdeel van  
dit ontwerp is onder meer een restauratie van de fundering en het casco  
van de monumenten.

 ~de collecties van Natura Artis Magistra 
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objectencollectie
Naast de monumenten heeft Artis ook een grote objectencollectie. Een 
belangrijk deel van deze collectie krijgt een plaats in het te restaureren en her in 
te richten Groote Museum. In het afgelopen jaar is het definitief ontwerp voor 
het gebouw en de museale inrichting van dit museum vrijwel afgerond. Artis 
beheert de objecten in EMu, het digitale museum management systeem. In dit 
systeem registreert Artis al haar kunst-, historische- en natuurcollecties. Alleen 
al in 2014 zijn 2.515 objectrecords toegevoegd aan EMu. In 2014 zijn voor deze 
collecties de collectieplannen aangescherpt en is een aantal bijzondere 
tentoonstellingen ontwikkeld.  

Tijdens het 175-jarig jubileumjaar in 2013 was er veel belangstelling voor de rijke 
historie van Artis en deelden mensen massaal hun herinneringen aan het park. 
Dit was aanleiding voor Artis om een overzichtstentoonstelling op te zetten van 
175 jaar Artis: ‘Oog op Artis’. Deze tentoonstelling is vanaf juni 2014 te 
bewonderen in het Aquarium. Van oude plattegronden tot kleurrijke posters, 
van mooie penningen tot leerzame borden. In de afgelopen jaren heeft Artis 
veel gemaakt én bewaard. De historische collectie van Artis telt inmiddels 
6.000 objecten, waarvan een belangrijk deel tentoon wordt gesteld in ‘Oog op 
Artis’. Zo ontdek je hoe Artis vanaf 1838 groeide tot de huidige tuin met al haar 
monumenten, welke veranderingen in stijl van dierinformatieborden en 
bedrijfskleding er zijn geweest, en wat bezoekers door de jaren heen beleefd 
hebben in Artis.

In de zomer van 2014 kwam er een ijsbeer op bezoek in Artis, alleen geen 
levende. Deze opgezette ijsbeer heeft tot zijn dood in Artis geleefd en is een 
jaar lang te bewonderen in de expositie ‘IJsbeer en de mens’ in het Aquarium.  
In deze tentoonstelling is er aandacht voor hoe de eeuwenoude relatie tussen 
ijsbeer en de mens is veranderd. Dit heeft direct invloed op het leefgebied van 
de ijsbeer. Met deze expositie vraagt Artis aandacht voor het behoud van het 
leefgebied van deze diersoort.

diercollecties
Het afgelopen jaar was het eerste jaar waarin uitvoering werd gegeven aan het 
in 2013 goedgekeurde diercollectieplan. Artis wil bezoekers graag de diversiteit 
van de natuur laten beleven en richt zich daarom op het ontwikkelen van een 
diercollectie, die een zo breed mogelijke variëteit aan diersoorten vertegen-
woordigt. Het collectieplan is gebaseerd op drie afwegingen. In de eerste  
plaats is dat de vraag over de educatieve waarde van een diersoort binnen  
de collectie van Artis en de mate waarin die bijdraagt aan een betere 
afspiegeling van de breedte van de ‘tree of life’ met al de diverse levensv ormen. 
De tweede vraag is in hoeverre we de diersoort binnen Artis op een dier-
vriendelijke manier kunnen huisvesten. De derde afweging is de waarde  
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die een soort heeft voor onze collectie vanuit het oogpunt van natuur- en 
soortenbehoud. Alle beslissingen binnen het diercollectieplan worden op  
deze drie aspecten getoetst.

We leggen met onze diercollectie een focus op biodiversiteit en op bedreigde 
diersoorten, waarvoor binnen het European Endangered species Programme 
(EEP), het European StudBook (ESB) en de Taxon Advisory Groups (TAG) van  
de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) behoefte is aan extra 
capaciteit. Hiermee wordt volledig gehoor gegeven aan één van de belangrijkste 
doelstellingen van dierentuinen: de instandhouding van soorten door middel van 
fok en eventuele herintroductie in het wild. De fokprogramma’s hebben het doel 
om te kunnen dienen als ‘back up’ voor de in het wild levende populaties. Zo 
ontstaan in dierentuinen als het ware schaduwpopulaties van in het wild bedreigde 
diersoorten. Artis heeft in haar diercollectie veel soorten waarvoor een intensief 
gecoördineerd fokprogramma (EEP) of minder intensief fokprogramma (ESB) 
bestaat. Met deze soorten doen we actief mee aan 49 EEPs en 36 ESBs.

Onderdeel van dat liefdevol omgaan met dieren is een zorgvuldig populatie-
beleid. Uitgangspunt van ons beleid is dat er alleen gefokt wordt met dieren 
wanneer dit bijdraagt aan gezonde populaties. Dat kan gaan om de eigen 
populatie maar ook om populaties in andere dierentuinen en in voorkomende 
gevallen ook om de populaties in de oorspronkelijke wilde natuur. Voor het 
welzijn van onze dieren is het goed wanneer ze zich voortplanten. Bovendien 
zijn jonge dieren voor het publiek niet alleen leuk om te zien maar ook heel erg 
leerzaam. Jaarlijks worden er honderden dieren geboren op Artis. De meeste 
dieren blijven op Artis of vinden een plaats in een andere dierentuin.

Artis wil met haar collectie een goed beeld geven van de soortenrijkdom van  
de natuur. En dan niet alleen de exotische soorten maar juist ook de lokale, 
Europese biodiversiteit. Daarnaast streeft Artis ernaar om daar waar mogelijk 
zogenaamde gemengde diersoorten-verblijven te creëren waarin verschillende 
diersoorten samen leven. In 2014 heeft Artis dit beleid voortgezet. Zo delen de 
gorilla’s hun vernieuwde verblijf met witkeelmeerkatten en stokstaartjes. Buiten 
zitten de witkeelmeerkatten vooral boven in de hoge boom, waar ze via de 
loopbrug snel in kunnen klimmen. In het binnenverblijf zijn de aparte ingangen 
voor de kleine apen goed te zien, hoog in de muur. In de grote weidevolière van  
de Hollandse Polder verblijven naast lepelaars ook Nederlandse weidevogels 
zoals de kievit en de kemphaan en patrijzen. En in het bassin van de zeeleeuwen 
zwemmen sinds kort ook pinguïns.

Alle diergegevens van Artis worden bijgehouden in ZIMS (Zoological Information 
Management System). Naast de dierenmodule is er vanaf 2014 ook een module 
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voor het beheer van verblijven. Daarin kan worden bijgehouden welke installaties 
er voor het verblijf nodig zijn, de inrichting, de beplanting, kwaliteitsmetingen 
bijhouden en het onderhoud. 

In november is de medische database MedARKS toegevoegd aan ZIMS. Hierdoor 
is het bijvoorbeeld ook mogelijk geworden om bepaalde ziektes of besmettingen 
te vergelijken of snel inzicht te krijgen in het vaccinatieprogramma of resultaten 
van bloedtesten bij verschillende dieren.

In 2014 is een aantal dierverblijven onder handen genomen. Zo kwamen in januari 
2014, na twee maanden van restauratie, de Alpensteenbokken terug op hun 
vertrouwde rots. De rotsformatie is opgeknapt, opnieuw geschilderd en ziet er 
weer uit als net na de bouw in 1941. Net als de Apenrots is de Steenbokkenrots 
gebouwd volgens, voor die tijd, moderne inzichten. Voorbeeld waren de 
zogenaamde Frei-Anlagen uit begin 1900 in  de in Hamburg gelegen dierentuin van 
Carl Hagenbeck: natuurlijk ogende verblijven met zo min mogelijk tralies of gaas.

De in 2013 gestarte bouw van het nieuwe verblijf voor de jaguars heeft in 2014 
grote vorderingen gemaakt. De jaguars krijgen straks meer dan 400 m2 ruimte. 
De omstandigheden in het nieuwe verblijf zijn zo gemaakt dat het een ideale 
omgeving is om te leven en jongen groot te brengen. Het verblijf bestaat uit 
rotsformaties en struikgewassen en komt op de plek waar voorheen de 
manenwolven leefden. Jaguars houden zich in de natuur vrijwel altijd op in de 
buurt van water. Daarom komt in het verblijf ook een waterpartij. Jaguars 
houden erg van zwemmen, in tegenstelling tot veel andere katachtigen die een 
hekel aan water hebben. Doordat er in het nieuwe verblijf genoeg rotsen en 
struiken geplaatst worden, kunnen de jaguars zich terugtrekken. Ook is het 
mogelijk de dieren van elkaar te scheiden. Dit is belangrijk als er welpjes geboren 
worden. Het vrouwtje voedt de jongen alleen op, en een verstoring van het nest 
door de man kan de dood van de welpjes betekenen. Met het nieuwe verblijf 
kan Artis bijdragen aan het behoud van deze bedreigde diersoort. 

Begin december 2014 kwam Aziatische olifantenbul Mekong tijdelijk naar  
Artis in het kader van het Europese fokprogramma (EEP) voor de bedreigde 
Aziatische olifant. Mekong verbleef sinds 2009 in de dierentuin van  
Praag waar hij meerdere vrouwtjes heeft gedekt. In Artis bestaat de kudde op 
dit moment uit drie olifantenkoeien: Thong Tai (25) samen met haar dochters 
Yindee (9) en Mumba (3). Met de komst van Mekong kan Artis weer een 
belangrijke bijdrage leveren aan het fokprogramma voor de Aziatische olifant, 
omdat Thong Tai en Yindee in de vruchtbare periode van hun leven zijn.  
Omdat Mekong een grote bul is, is het verblijf grondig onder handen genomen 
en op diverse plaatsen versterkt.
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Dierenwelzijn staat hoog op de agenda binnen Artis. Een belangrijk instrument 
hiervoor is gedragsverrijking. Gedragsverrijking in dierentuinen is iedere 
aanpassing aan de leefomgeving van een dier die de keus om verschillende 
soorten gedrag te uiten vergroot en het dier de mogelijkheid biedt zijn 
gedragsmatige behoeften en mogelijkheden te benutten. Hierdoor wordt het 
welzijn en welbevinden van het dier vergroot. Welzijn is hierbij gerelateerd aan 
de mate waarin de omgeving van een dier overeenkomt met diens behoeften. 
Door gedragsverrijking kan je de dieren een keus geven in welke omgeving ze zijn 
op welk tijdstip, het geeft ze de mogelijkheid tot onderzoeken, het brengt 
onvoorspelbaarheid, je kunt dieren de controle geven over de omgeving en het 
dieet, en het brengt socialisatie of juist privacy.

In de praktijk bestaat verrijking uit originele, creatieve en ingenieuze technieken 
om de dieren te stimuleren hun natuurlijke gedrag te uiten. Bij de vernieuwing 
van het Olifanten- en het Gorillaverblijf is hier speciale aandacht aan besteed. 
Een goed voorbeeld is de restauratie van het Masmanhuisje. De volières zijn zo 
optimaal mogelijk ingericht voor de vogelsoorten die erin leven. Hierbij is onder 
meer gedacht aan de inrichting van het verblijf, zowel wat betreft structuren  
die in het verblijf gebruikt zijn als de beplanting. De diersoorten die behoefte 
hebben om beschut te zitten hebben bijvoorbeeld beschutte plekken 
gekregen, waar we bij soorten die behoefte hebben hoog te zitten plekken 
hebben gecreëerd in de hoogte.

In 2014 had Artis weer een geboortegolf. Er werden onder andere drie  
giraffen geboren - waarvan er helaas een kort na de geboorte is overleden -,  
een goudwanggibbon, twee vicuña’s en tot onze grote vreugde een anoa-kalf.  
Met de geboorte van het anoa-kalf levert Artis een belangrijke bijdrage aan het 
Europese fokprogramma voor deze met uitsterven bedreigde diersoort. In de 
erkende dierentuinen in Europa leven nog slechts 50 anoa’s. In 2014 werd ook 
een zebraveulen geboren, een mandril, een nest wilde honden en voor het 
eerst sinds vele jaren een flamingokuiken. Die laatste geboorte is bijzonder. 
Breed wordt aangenomen dat flamingo’s alleen broeden in verblijven die heel 
erg rustig zijn. Maar juist in 2014 werd het naast het verblijf gelegen Artisplein 
gebouwd. Nog nooit was er zoveel groot materieel bezig en werd er zoveel 
kabaal gemaakt. Dat er toch een kuiken is geboren bewijst maar weer dat de 
natuur ons dagelijks verrast.

Helaas heeft Artis in 2014 ook afscheid moeten nemen van een aantal dieren 
die het gezicht van Artis mede bepaalden. In het voorjaar is de zwarte jaguar 
van Artis, Inaja, aan ouderdom overleden. Zij is 20 jaar oud geworden. Jaguars 
worden gemiddeld 12 jaar oud in het wild. Inaja was ernstig ziek en erg oud, 
waardoor de dierenarts heeft besloten haar in te laten slapen. In maart is de 
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wisentstier van Artis overleden. Hij is 21,5 jaar oud geworden. Dat is een zeer 
hoge leeftijd. In het wild worden wisentstieren gemiddeld 14-16 jaar. In april is de 
oudste in Europese dierentuinen levende aasgier overleden. Al sinds 2002 
leefde deze aasgier in Artis. Met zijn 55,5 jaar was hij de oudste van zijn 
stamboek. In het wild worden aasgieren circa 35 jaar oud.  
De aasgier is op een hoogbejaarde leeftijd aan leverfalen overleden.  
Het 21-jarige chimpanseemannetje Tumbili is op 19 november onverwacht 
overleden. Hij was de leider van de chimpanseegroep in Artis.

Artis was de gastheer voor een bijeenkomst van het fokprogramma van de ijsbeer 
dat door Arts gecoördineerd wordt. Door de jaren heen daalde het aantal 
ijsberen in Europese dierentuinen maar dankzij de nauwkeurige coördinatie 
vanuit het fokprogramma is het aantal ijsberen in Europa gestabiliseerd en begint 
zelfs langzaam te stijgen. Naast de ijsbeer coördineert Artis het Europese 
fokprogramma van de kleine kantjil, de zwartvoetpinguïn, klipdas en stierkophaai. 
Bovendien is Artis monitor voor het fokprogramma van de Europese lepelaars. 
Voor de overige diersoorten in Artis geldt dat als er een Europees fokprogramma 
voor bestaat, Artis hieraan meedoet. De coördinator van een fokprogramma 
houdt alle gegevens van de soort binnen het programma bij, maakt een 
stamboek en voert demografische en genetische analyses uit op de populatie. 
Aan de hand van deze informatie worden aanbevelingen gedaan m.b.t. de fok en 
uitwisseling van dieren binnen de EAZA dierentuinen.

Elk jaar vindt er in Artis wel een sterk staaltje van diergeneeskunde plaats. In 2014 
werd de giraf Fuzu succesvol onder narcose onderzocht om te achterhalen wat 
de oorzaak was van zijn hoefproblemen. Giraffen worden zelden onder narcose 
gebracht omdat dit zeer levensbedreigend is. Ook het uitvoeren van een 
endoscopie bij een sidderaal is geen sinecure. Deze vis kan elektrische schokken 
geven van wel meer dan 500 volt, hierdoor kan hij een gevaar zijn voor grote 
dieren en mensen. Artis onderzocht de sidderaal op voorwerpen in zijn maag. 

In 2014 is ook weer een aantal dieren uit Artis naar een andere dierentuin 
vertrokken. De meest in het oog springende was ongetwijfeld de brilbeer.  
De brilbeer is naar een groot verblijf in een dierentuin in Lisieux, Frankrijk 
vertrokken. Het mannetje verbleef tijdelijk in Artis in afwachting van een geschikte 
fokpartner in een van de dierentuinen in het Europees fokprogramma. In totaal 
zijn 131 dieren uit Artis naar andere dierentuinen verhuisd. 

plantencollectie
Artis is een verzameling van dieren en planten in een historisch 19de–eeuws 
landschapspark. Het oorspronkelijke landschapspark had een meanderende 
slingerpadenstructuur. Het behoud van het historische landschapspark met al 
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haar paden, planten en bomen neemt binnen de doelstelling van Artis een 
belangrijke plaats in. Niet alleen vanuit ons besef dat we zorgvuldig met ons 
erfgoed moeten omgaan, maar ook omdat het historische karakter van de tuin 
en de groene parksfeer hoog gewaardeerd wordt door het publiek. Om de 
oorspronkelijke structuren weer in ere te herstellen is een inrichtingsplan 
vastgesteld dat in fases wordt uitgevoerd. 

De oorspronkelijke vormgeving van het park met de paden in Engelse 
landschapsstijl met hun bestrating, hekjes en meubilair zal door het gehele park 
dezelfde uitstraling krijgen. De daarin liggende eilanden van dierverblijven, 
gebouwen met omliggend groen en tuinen krijgen een eigen karakter met hun 
eigen plantcombinaties. Ook in 2014 is met de opening van het Artisplein weer 
een grote stap gezet in het uitvoeren van dit programma. 

Op Artis staan veel monumentale bomen. Bomen die vaak al generaties 
geleden geplant zijn en waar we nu van genieten. Ook voor de toekomstige 
generaties wil Artis nu bomen planten. De bomencollectie is daarom ook in 
2014 uitgebreid. Bij de hoofdingang zijn lindes geplaatst. Op het Artisplein zijn 
acacia’s, honingbomen, een tulpenboom, een valse christusdoorn en een 
robinia geplant. Aan de rand van de flamingovijver zijn een rode en groene 
treurbeuk geplant. Deze soorten waren nog niet in de collectie en zullen samen 
als een boeket uitgroeien. 

In het voorjaar stond de tuin weer in bloei. Dit keer zijn de ruim 160.000 bollen 
al eerder gepoot. Er is voor gekozen om de bollen gemengd te strooien 
waardoor een biedermeier-achtig effect is ontstaan. Het voorjaar was vroeg in 
2014 en in maart stond Artis al volop in bloei. Het warme voorjaar zorgde ervoor 
dat veel planten gelijktijdig bloeiden waardoor een gevoel van overdaad 
ontstond. Jaarlingen kleurden de tuin in de zomer en in het najaar zorgde een 
ontwerp met pompoenen, kalebassen en kolen voor een mooi wintergevoel. 

Een tuin als Artis houdt je niet zomaar een jaar lang in bloei. Daar moet heel  
wat voor afgepoot worden. Er zijn in 2014 meer dan drieduizend struiken, 
heesters en andere vaste planten geplant. Tegelijkertijd werden er bijna  
25.000 jaarlingen gepoot. Veel van dat werk is gedaan door scholieren in  
het kader van een groenstage. 

microbencollectie
Tijdens de ontwikkeling van Micropia voegde Natura Artis Magistra ook een 
nieuwe verzameling aan haar collecties toe: microben. Maar hoe hou je 
microben eigenlijk? Artis heeft 176 jaar ervaring met het op een veilige en 
verantwoorde wijze van het houden van dieren en planten. Maar hoe zit dat  
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met bacteriën? Of virussen? De keuze is gemaakt om de verhalen van Micropia 
zoveel als mogelijk te illustreren met levende organismen. Daar waar dat niet 
kan, bijvoorbeeld omdat ze ziekteverwekkend zijn, werd voor een meer virtuele 
en/of kunstzinnige wijze gekozen. Een ander uitgangspunt dat samen met 
specialisten werd gekozen is dat er geen fysiek contact van het publiek met 
microben plaatsvindt. 

Vanuit de gedachte hoe microben te houden, ontstond de behoefte om 
bepaalde principes te toetsen en prototypes te bouwen. De microbiologische 
principes die ten grondslag lagen aan de verschillende opstellingen waren 
werkend gezien in een onderzoeksomgeving, bijvoorbeeld bij een universiteit. 
Dat is niet voldoende voor Micropia waar microben een belangrijk deel van de 
dag, zeven dagen per week getoond moeten worden. En bij voorkeur zonder dat 
een laborant daar elk uur iets aan moet doen.

Zoals in ieder museum moest er een collectieplan gemaakt worden. Dit kost 
veel tijd: de gekozen organismen moesten immers een ingewikkeld verhaal 
vertaal vertellen, in leven te houden zijn, niet gevaarlijk zijn voor het publiek en 
eigenschappen hebben die hen voldoende van elkaar onderscheiden.

Een eenvoudig laboratorium werd ingericht op de bovenverdieping van  
één van de monumentale Salmhuisjes, achter in de tuin. Bedrijven, 
universiteiten en instellingen waren behulpzaam met de inrichting hiervan.  
Een van de senior wetenschappers van DSM hier heeft ruim drie jaar 
meegedacht over de verschillende exhibits. In het laboratorium werden 
uitgebreid proeven gedaan om te testen of een opstelling in een tentoonstelling 
omgeving met de gekozen organismen haalbaar werd. In dit traject is regelmatig 
beroep gedaan op wetenschappers om ons te helpen met de levering van 
organismen of de protocollen om die organismen levend te houden. Zo werd 
duidelijk op welke wijze wij diverse microben veilig konden houden en op een 
wijze waarbij niet naast elke opstelling een laborant zou komen te staan.

In Micropia is een professioneel microbiologisch laboratorium gerealiseerd.  
Het laboratorium is van de ruimte gescheiden door een groot raam en  
daarmee onderdeel van het museum en dus van de bezoekerservaring.  
In het laboratorium worden alle microben die in Micropia gebruikt en 
tentoongesteld worden gekweekt en verzorgd. Een gekwalificeerde  
groep van vaste medewerkers en vrijwilligers draagt de dagelijkse zorg  
voor zo’n 250 soorten.
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Het landschap in de Hollandse Polder aan het Artisplein is niet nagebouwd, 
maar bestaand landschap is als het ware ‘getransplanteerd’.
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In juli werd een anoa geboren. Artis draagt hiermee bij aan het 
fokprogramma van deze bedreigde Indonesische dwergbuffel. 
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Natura Artis Magistra wil een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit, 
in eigen land en in de ons omringende wereld. Dat doet Artis primair door 
bezoekers bewust te maken van de samenhang tussen natuur en cultuur en de 
impact van menselijk handelen op de natuur. Artis wil daarmee liefde en zorg 
voor de natuur stimuleren. Liefde en zorg die zich vertaalt in bewuster en 
duurzamer gedrag.

Maar Artis wil ook buiten haar eigen grenzen, dus in de natuurlijke habitat, een 
bijdrage leveren aan natuurbehoud. 

Voor Artis is het belangrijk dat de organisaties die zij ondersteunt, net als zijzelf, 
natuurbehoud met educatie combineren. Zo levert Artis een bijdrage aan het 
voortbestaan van verschillende bedreigde diersoorten. In Afrika gaat het om de 
zwartvoetpinguïn, de Afrikaanse wilde hond en de zuidelijke hoornraaf. In Azië 
wordt de Komodovaraan, de Aziatische olifant en de onechte gaviaal gesteund 
en in Latijns Amerika de jaguar.

In Nederland wordt jaarlijks een bijdrage geleverd aan de kweek en herintroductie 
van de knoflookpad. Ook is Artis actief betrokken bij de ontwikkeling van de 
dierentuin in Târgu Mureş in Roemenië en die van Yerevan (Armenië) 

Nederlandse knoflookpad
De knoflookpad wordt in Nederland met uitsterven bedreigd. De oorzaak is  
de jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied.  
De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het leefgebied van de 
knoflookpad te verbeteren. Desondanks lukt het de knoflookpad niet om op 
eigen kracht van de bedreigde status af te komen. Daarom hebben Artis en 
stichting Ravon (Reptielen Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) de 
handen ineen geslagen en is er een reddingsplan geformuleerd. Sinds 2012 zijn 
al 51.814 knoflookpadden in hun natuurlijke leefomgeving, in Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijsel en Drenthe uitgezet. Ook dit jaar zijn er weer duizenden 
kikkervisjes in Artis grootgebracht om ze in het wild uit te zetten.

Afrikaanse wilde honden
De Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) wordt ernstig met uitsterven 
bedreigd. In het wild wordt de populatie geschat op minder dan 5.000.  
Door toedoen van de mens is hun leefgebied ten zuiden van de Sahara 
versnipperd geraakt. Dit komt door de opkomst van de landbouw. Andere 
bedreigingen zijn het stropen en zogenaamde ‘road kills’ (aanrijdingen). 
Daarnaast wordt er op de wilde hond gejaagd én worden ziektes overgebracht 
van gedomesticeerde honden op Afrikaanse wilde honden. Van alle grote 
Afrikaanse zoogdieren is de verspreiding van de Afrikaanse wilde hond de 
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afgelopen jaren het sterkst afgenomen, dit maakt hen tot één van de meest 
bedreigde Afrikaanse zoogdiersoorten. Daarom steunt Artis het Painted Dog 
Conservation Project in Zimbabwe. Dit project biedt educatieve programma’s 
voor de plaatselijke bevolking, gaat het stropen van de wilde hond tegen én 
vangt gewonde dieren op om ze te laten rehabiliteren.

Afrikaanse zwartvoetpinguïn
Artis coördineert het Europese fokprogramma van de Afrikaanse 
zwartvoetpinguïn en steunt SANCCOB (Southern African Foundation for the 
Conservation of Coastal Birds), een natuurbehoudsorganisatie die als doel 
heeft de vogels, in het bijzonder de bedreigde soorten - zoals de 
zwartvoetpinguïn - in het kustgebied van Zuidelijk Afrika te beschermen en te 
herintroduceren. Artis draagt bij aan drie activiteiten van SANCCOB.

Onder meer aan kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de herstellende 
vogels en de kleine kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen worden in het 
wild. Artis heeft financieel bijgedragen aan het Mobile Science Lab waarin 
leerlingen in de klas de mogelijkheid krijgen om experimenten en onderzoek te 
doen en zo meer te leren over de natuur en de bedreigingen door vervuiling. 
Artis maakt ook onderdeel uit van het Chick Bolstering-project. In dit project 
worden verzwakte en verlaten pinguïnkuikens verwijderd uit de wilde 
pinguïnkolonies en in het SANCCOB centrum verzorgd, zodat zij aangesterkt 
weer kunnen worden uitgezet in het wild. Tevens wordt in dat project de 
mogelijkheid onderzocht om een nieuwe kolonie pinguïns te starten om de 
situatie van deze bedreigde soort minder kwetsbaar te maken.

Armenië
De zuidelijke Kaukasus, waarvan Armenië onderdeel is, wordt aangeduid als een 
‘hotspot’. Dit betekent dat de regio qua biodiversiteit zowel één van de meest 
rijke als één van de meest bedreigde regio’s op aarde is. Het bewustzijn van de 
bevolking over de waarde van natuur en de noodzaak om deze te behouden is 
echter erg laag. Doel van het project is het overbrengen van liefde en zorg voor 
de natuur aan de lokale bevolking.

In 2010 is Artis in samenwerking met de Foundation for the Preservation of 
Wildlife and Cultural Assets (FPWC) gestart met de realisatie van een groot 
natuurproject in Armenië. Mede geïnspireerd en gesteund door Artis heeft de 
directeur/oprichter van FPWC de leiding van de hoofdstedelijke dierentuin, die 
er ernstig aan toe was, op zich genomen. Een unieke combinatie, die ondanks 
ingewikkelde en zich soms verrassend ontwikkelende situaties veel hoop en 
bewustzijn over de onschatbare waarde van de inheemse natuur biedt. 
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Daarnaast is het een van de plekken waar families met elkaar naar toe kunnen 
en vinden er tal van educatieve acties en evenementen, die voorheen ergens 
anders door de stichting werden georganiseerd nu in de dierentuin plaats.  
De ondersteuning van Artis bestaat vooral uit het leveren van inhoudelijke 
kennis over collectieplannen, de verzorging van dieren, het inrichten van  
een dierentuin en de architectuur van dierverblijven. Ook in 2014 zijn dankzij  
de steun van Artis en o.a. landschapsarchitect Thijs de Zeeuw een aantal 
dierverblijven ontwikkeld, aangepast en gerealiseerd. Ook verzorgde Artis  
een opleiding voor de curator en is de expertise op het gebied van dierziekten 
en gedragsverrijking vergroot. 

Daarnaast heeft Artis in Nederland steun gezocht en gekregen en een groot 
transport van noodzakelijke materialen georganiseerd en mede gefinancierd. 
Bijzonder was daarbij de samenwerking van Artis met Oudehands Dierenpark en 
de stichting Alertis in Rhenen. Het ‘oude’ gaas van het Berenbos wordt in 2015 in 
Yerevan gebruikt voor een groot gebied in de dierentuin om beren op te vangen, 
die vaak door bedrijven en particulieren onder erbarmelijke omstandigheden 
worden gehouden. In de grote container die naar Yerevan werd gestuurd zat  
ook groot materieel, deels geschonken door John Deere Nederland, waaronder 
een tractor, en werkkleding en andere noodzakelijke materialen. Daarnaast  
draagt Artis mondjesmaat financieel bij als er lokaal fors bijgedragen wordt.  
Het verkrijgen van politieke steun bij de lokale regering om bewustzijn en zo 
diverse projecten te kunnen realiseren hoort tot onze doelstellingen.

Awely 
Awely is een Franse organisatie die zich inzet voor natuurbehoudprojecten  
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Awely opereert vanuit de overtuiging dat 
natuurbehoudactiviteiten alleen werken wanneer de lokale bevolking bij  
het proces wordt betrokken. De organisatie richt zich op twee soorten 
bedreigingen: de directe confrontaties tussen mens en dier en het effect  
van menselijk handelen op de biodiversiteit en bedreigde diersoorten.  
In 2014 heeft Artis met name bijgedragen aan projecten in India die  
oplossingen zochten voor conflicten aan de rand van het Manas National  
Park tussen de lokale bevolking en de Aziatische olifanten. 

hoornraaf
Artis steunt sinds 2013 het ‘Mabula ground hornbill project’. In dit project wordt 
de zuidelijke hoornraaf op meerdere manieren ondersteund, o.m. door kuikens 
uit het wild met de hand groot te brengen en het herintroduceren van nieuwe 
familiegroepjes in gebieden waar de soort van origine ook voorkwam. Ook heeft 
Artis een bijdrage geleverd aan één van de onderzoeken in het project  
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door dna en veren van vogels uit de eigen collectie aan te leveren. Ook is  
er een uitgebreid educatief programma om met name schoolkinderen in  
het leefgebied van de hoornraaf voor te lichten over de soort om de  
tolerantie hiervoor te verhogen.

jaguar herintroductie project
Sinds 2013 steunt Artis het jaguar herintroductie project in Argentinië.  
Dit natuurbehoudproject heeft als doel de jaguar, die van origine voorkwam  
in Argentinië, weer uit te zetten in dit land, en wel in het Iberá National Park.  
en maakt onderdeel uit van het meest ambitieuze ‘rewilding project‘ van 
Latijns-Amerika. Met de steun van Artis zijn in 2014 GPS-halsbanden gekocht 
waarmee de jaguars gevolgd kunnen worden. Daarnaast ondersteunt Artis  
in 2014 de realisatie van een hernieuwbaar energiesysteem in de San Alonso 
Research-faciliteiten die in de buurt van het jaguarproject zijn gevestigd.

Komodovaraan
Artis ondersteunt het ‘Wae Wuul Reserve Protection Programme’. 
Komodovaranen (varanus komodoensis) komen voor op vijf eilanden in 
zuidoost Indonesië waaronder in het Wae Wuul natuur reservaat op Flores. 
Sinds tientallen jaren gaat het slecht met de Komodovaraan door aantasting 
van hun leefgebied met name door de uitbreiding van menselijke neder-
zettingen, ontbossing en de toename van landbouw. Het Wae Wuul natuur 
reservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en begrenst tevens 
de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied in het 
Komodo National Park. Onderdeel van het project zijn patrouilles om stroperij 
en illegale houtwinning tegen te gaan. Ook wordt de lokale bevolking voorgelicht 
over onder meer het duurzaam gebruik van het natuurlijk leefgebied en wordt 
de wildstand, van Komodovaraan en prooidieren, nauwlettend in de gaten 
gehouden. Een belangrijke basis voor deze activiteiten vormt een wachtpost 
die tevens door het project is opgeknapt en weer functioneel is gemaakt.

onechte gaviaal
De onechte gaviaal (tomistoma schledelii) is een kwetsbare soort waarvan er 
naar schatting nog maar minder dan 2.500 volwassen dieren over zijn in hun 
leefgebied in Indonesië en Maleisië. De grootste populatie komt voor in het 
Danau Sentarum nationaal park. Hier bevinden zich de grootste nog 
overgebleven stukken veenmoerasbossen welke een belangrijke broedplaats 
vormen voor de onechte gaviaal. Naar schatting zal deze populatie de komende 
jaren met nog 25 % verder afnemen. 
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De grootste bedreigingen voor de soort bestaan uit verlies aan leefgebied door 
ontbossing en agricultuur, de jacht en het verwijderen van eieren uit de nesten. 
Artis ondersteunt het project in Danau Sentarum National Park op West 
Kalimantan dat bestaat uit twee fases; in de eerste fase zal de huidige populatie 
worden vastgesteld en de precieze bedreigingen geïdentificeerd zodat een 
soortbehoud-actieplan kan worden opgesteld. In de tweede fase zal het 
actieplan, waarbij de socio-economische aspecten van de lokale bevolking zijn 
meegenomen, worden uitgevoerd.

Polynesische boomslak. 
Het gaat slecht met de endemische slakken in Frans Polynesië. Bepaalde 
soorten zijn zelfs massaal uitgestorven. Belangrijke oorzaak is de introductie 
van een vleesetende slakkensoort in de jaren ‘80. Bovendien hebben ook de 
Nieuw-Guinea platworm, de kleine vuurmier en habitatverlies en -verandering 
en klimaatverandering aan de achteruitgang van de populatie bijgedragen. 

Artis steunt Project Partula dat beoogt de achteruitgang tegen te gaan met een 
actieplan. In het actieplan speelt veldonderzoek een belangrijke rol. Zo wordt 
onderzocht waarom bepaalde populaties zich beter weten te handhaven in de 
aanwezigheid van de vleesetende slak. Daarnaast worden er voorbereidingen 
getroffen voor de terugplaatsing van soorten vanuit het fokprogramma. Andere 
aspecten binnen het project betreffen habitatbescherming, genetische 
analyse van de populaties en voorlichting van de lokale bevolking. Onderdeel 
van dit laatste vormt educatie aan scholen over hun natuurlijke en culturele 
erfgoed. Artis steunt het veldonderzoek en zal meedoen aan het 
kweekprogramma om zo mogelijk dieren te leveren voor repatriëring in het 
natuurlijke leefgebied. 

Quagga
Artis neemt deel aan Quagga, het natuurbeschermingsfonds van een aantal 
Nederlandse dierentuinen dat kleine en grote projecten ondersteunt waar de 
passie voor natuurbescherming uit spreekt. Het betreft meestal financiële 
steun, vaak worden de kennis en ervaring waarover de deelnemende 
dierentuinen beschikken ook ingezet. 

In 2014 ondersteunde Quagga een zestal projecten: 1. een onderzoeksproject 
naar de bedreigde Grévy zebra in Kenia; 2. de bescherming van de ernstig 
bedreigde blauwoog-maki (een halfaap) in Madagaskar; 3. de educatieve 
kinderkampen van het Afrikaanse wilde honden project in Zimbabwe; 4. een 
project om de lokale bevolking in Guatamala en in het bijzonder de kinderen,  
te interesseren voor natuurbehoud. Dit gebeurt aan de hand van de  
Guatemala brulaap en de zwarthandslingeraap (Ateles geoffroyi), twee lokaal 
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voorkomende en met uitsterven bedreigde apensoorten; 5. een project in het 
Nederlandse Caribische gebied gericht op het ontwikkelen van hulpmiddelen 
ter ondersteuning van actieve vrijwilligers bij het verzamelen van natuur-
gegevens en 6. een project in samenwerking met Africat Foundation dat 
Namibië mens-leeuw conflicten in kaart brengt en oplossingen zoekt waarbij 
zowel de mens als de leeuw (en andere grote roofdieren) een toekomst krijgen.
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Naast het Reptielenhuis werd dit jaar een plukweide aangelegd.  
Daar zijn kruiden en bloeiende planten geplant die een welkome  
aanvulling waren op het dieet van de reptielen. In 2015 zullen nog  
veel meer eetbare planten worden geplant. 
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In juli werd het Masmanhuisje na restauratie weer geopend voor publiek. 
Onder meer de zwarte kroonkraanvogels, Maleise jaarvogels en de met 
uitsterven bedreigde roodsnavelhokko leven in dit deel van de Fazanterie.
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In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur,  
wil Natura Artis Magistra liefde en zorg voor de natuur stimuleren. Artis wil op  
die manier bijdragen aan een duurzamere wereld door haar publiek te stimuleren 
duurzamer te handelen. Dat begint eerst bij jezelf, voordat je anderen daartoe 
kunt overhalen. Voeg de daad bij het woord. Dit betekent dat Artis in haar eigen 
organisatie steeds duurzame keuzes moet maken, voortdurend bezig is haar 
duurzaamheid prestaties te verbeteren en daarmee haar ecologische voetafdruk 
te verkleinen. Dat doet Artis al enige jaren en dit ontwikkelproces wordt gevolgd 
via het milieumanagementsysteem van de ISO 14001 certificering. Ook in 2014 
werd het milieumanagement o.b.v. de ISO 14001 systematiek gevolgd en werd  
de jaarlijkse herijking met goed gevolg doorlopen. 

Een goed voorbeeld van de duurzame keuzes die Artis maakt is de restauratie 
van het rijksmonument de Ledenlokalen. Bij die restauratie is veel aandacht 
besteed aan de isolatie van het gebouw. De enkelsteens muren zijn voorzien 
van een speciale isolatielaag. Alle historische, enkelglas vensters kregen 
achterzet-beglazing. Wanden en plafond van Micropia zijn gemaakt van 
sandwichpanelen met sterk isolerend kunststof, afgewerkt met een buitenlaag 
van hout. De binnenzijde van de ‘’black box’’ waarin Micropia gevestigd is, is 
bekleed met kleine, met lucht gevulde bolletjes, van (gerecycled) materiaal als 
as en klei. Het bindmiddel is gemaakt van restmateriaal uit de coatingindustrie. 
De bolletjes zijn volledig recyclebaar volgens het cradle-to-cradle-principe, 
versterken de isolatie en dempen het geluid. Zonnepanelen op het platte dak 
van de tussenvleugel genereren energie. De grootste investering bij de 
restauratie van de Ledenlokalen was de installatie van een warmte-koude 
opslag die naast de Ledenlokalen ook andere onderdelen van Artis kan 
bedienen. In een put bij het jaguarverblijf wordt in de zomer warm water onder 
de grond opgeslagen – bij de Ledenlokalen wordt koude opgeslagen in de 
winter. In de zomer wordt het koude water gebruikt voor koeling, in de winter 
wordt de opgeslagen warmte gebruikt. Daarnaast zijn er onder het Artisplein op 
2 plaatsen water buffers gebouwd om het regenwater van de Ledenlokalen en 
Het Groote Museum op te vangen.

Per maand gebruikt Artis tussen de drie en zes miljoen liter kraanwater.  
Het drinkwater wordt onder andere gebruikt voor het vullen van bassins,  
het schoonmaken van verblijven, de toiletten en het sproeien van gazons en 
planten. Om dit gebruik terug te dringen maakt Artis waar mogelijk gebruik  
van grijs water (hemelwateropvang) en van ingenomen grachtenwater voor  
het sproeien van de tuin en bijvoorbeeld het vullen van de vijvers. Daarom 
wordt bij alle vernieuwingen geïnvesteerd in waterbuffers. Er zijn nu acht grote 
waterbuffers in Artis om regenwater op te vangen. De doelstelling voor 2014 
was om met al deze activiteiten een besparing van 6% t.o.v. 2013 te realiseren. 
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Het is gelukt daar fors overheen te gaan en in 2014 8% te besparen op het 
watergebruik.

Artis wil ook het stroomgebruik terugdringen. Enerzijds doet Artis dat door zelf 
stroom op te wekken via zonnepanelen. Anderzijds door het verbruik te 
beperken. Op allerlei plekken in Artis wordt daarom steeds meer energiezuinige 
led-verlichting toe gepast. Voor het uitlichten van de publieksruimten is  
led-licht uitstekend geschikt. Het Planetarium is al enige tijd helemaal over op 
led. In andere gebouwen wordt het deels al toegepast zoals in het Aquarium, 
het restaurant De Twee Cheetahs en het Vlinderpaviljoen. In het Reptielenhuis 
is het nieuwe gavialenverblijf ermee verlicht. Maar led-licht kan niet overal 
worden toegepast. Bijvoorbeeld insecten en spinnen hebben behoefte aan 
warmte. Led-licht is koud, daarom zijn in de terraria lampen in gebruik die naast 
licht ook warmte uitstralen. Andere duurzame maatregelen zijn het werken met 
tijdklokken en het goed instellen van het GBS (gebouwbeheersysteem).  
Ook kijkt degene die afsluit elke dag of er niet ergens onnodig lampen branden. 
Ondanks al deze inspanningen is het totale stroomverbruik in Artis in 2014  
niet gedaald. Dit is geheel toe te schrijven aan het extra verbruik tijdens de 
restauratie van de Ledenlokalen en het verbruik in het in 2014 geopende 
museum Micropia en het eveneens in de Ledenlokalen gevestigde  
café-restaurant de Plantage. Ten opzichte van 2013 is hierdoor het  
verbruik met 6,5% toegenomen. 

Ook het gasverbruik wil Artis zo laag mogelijk houden. De bij de jaguars gebouwde 
warmte-koude-opslag gaat daar bij helpen. En door het nog nauwkeuriger 
hanteren van het GBS werd o.m. meer profijt gehaald uit de eigen Warmte Kracht 
Koppeling. De besparingsdoelstelling voor 2013 was 5% minder gas te verbruiken. 
Het is gelukt die doelstelling in 2014 ruim te halen en 15% minder gas te verbruiken 
ten opzichte van 2013.

Artis wil haar hoeveelheid afval nog verder terugdringen en het resterende afval 
duurzamer beheren o.m. door het beter te scheiden. Dit geldt niet alleen voor 
het afval uit het park maar ook voor het door de verschillende horeca-
onderdelen gecreëerde afval. Hiervoor is in 2014 een afvalbeleid ontwikkeld. 
Daarnaast zijn projecten gestart om afval gescheiden te verwerken. De houten 
pallets worden niet meer weggegooid maar opgehaald en hergebruikt, blad  
dat afkomstig is uit de tuin wordt nu afgevoerd met de mest en verwerkt  
tot compost die wordt hergebruikt in de tuin. Alles bij elkaar genomen wordt  
het leeuwendeel van het afval uit Artis nu gerecycled. Daar waar dat niet 
mogelijk is wordt het verbrand voor elektriciteitsopwekking.
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Het benutten van snoeiafval is in 2014 verder geoptimaliseerd. Artis geeft  
al heel lang snoeihout als speelmateriaal en voedsel aan de olifanten, 
 gorilla’s en hoefdieren. Ook andere apen en kleine zoogdieren krijgen dit 
plantaardig afval. Nieuw is dat sinds 2014 veel breder en nauwkeuriger gekeken 
wordt naar de geschiktheid van plantafval voor voeding of speelmateriaal.  
Die informatie komt terecht in een database waarin precies staat welk plant-
materiaal voor welke dieren geschikt is. Twee voorbeelden: gemaaid gras  
dient als voedsel voor de vogels in de Fazanterie en de dieren op de Pampa, 
heggewinde (bekend als het ‘pispotje’) en kleefkruid woekert overal als onkruid 
en wordt door de plantverzorgers weggehaald. Het gaat naar de mandrils en  
de apen in het Kleine-Zoogdierenhuis.

Een goed voorbeeld van het hergebruiken van afval uit onze horeca is het 
hergebruik van koffiedik. Jaarlijks wordt in Nederland 80.000 ton koffieresidu 
weggegooid, terwijl slechts 5% wordt gebruikt voor het maken van koffie. Dat is 
jammer, want deze reststroom is van hoge waarde als het gescheiden wordt 
ingezameld en hergebruikt. In Artis wordt al het koffiedik verzameld en wordt er 
een vruchtbare ondergrond van gemaakt waar thuis paddenstoelen op kunnen 
worden gekweekt. Dat gaat heel makkelijk. Gewoon water toevoegen en in de 
vensterbank zetten. Tien dagen later kunnen de eerste oesterzwammen al 
geoogst worden voor bijvoorbeeld in de pasta.

 ~duurzaam Artis 
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Om watergebruik terug te dringen maakt Artis gebruik van grijs  
water (hemelwateropvang). Dit water wordt bijvoorbeeld gebruikt  
voor het vullen van de vijver bij de Alpensteenbokken.
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In augustus kroop er een helmkasuaris uit het ei.
Helmkasuarissen worden opgevoed door hun vader.
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Natura Artis Magistra is een beetje van ons allemaal. Gelukkig was er veel 
enthousiasme voor de vernieuwings  plannen.

Artis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Amsterdam, van 
Nederland. Iedereen heeft er wel een herinnering aan. Jong en oud. Daarmee is 
Artis een beetje van ons allemaal. En dat is formeel ook zo. Artis is een stichting, 
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een nationaal instituut ván maar vooral 
ook vóór iedereen. Daarom stond bij de vernieuwing de maatschappelijke, 
publieke taak van Artis centraal. Haar rol als educatief platform. Alle plannen zijn 
primair ontwikkeld om bij een breed publiek liefde en zorg voor de natuur te 
stimuleren. Sommige onderdelen van de vernieuwing hebben heel specifieke 
doelstellingen. Herstel van monumentaal erfgoed, motiveren van jongeren om te 
kiezen voor een studie microbiologie, begrip kweken voor de samenhang tussen 
natuur en cultuur of de verbinding leggen tussen de eigen woonomgeving en de 
natuur in de directe omgeving. Maar wat ze allen bindt, is de rol van Artis als 
leermeesteres.

En hoewel Artis bij al de plannen het maatschappelijke doel steeds voor ogen 
had, was het maar de vraag of die relevantie ook breed werd gezien. Of er 
draagvlak was. Of belanghebbenden Artis wilden helpen bij de realisatie. Want 
Artis kan veel bedenken, wanneer het ontbreekt aan brede maatschappelijke 
steun dan zijn het doodgeboren ideeën. Brede maatschappelijke steun voor  
de plannen is noodzakelijk omdat Artis haar plannen niet kan financieren uit  
de reguliere exploitatie. De stichtingskosten van al de vernieuwingen moeten 
publiek/privaat bekostigd worden. 

Gelukkig was er bijzonder veel enthousiasme voor de vernieuwings plannen. 
Overheden herkenden zich in de maatschappelijke doelstellingen. Het 
bedrijfsleven zag de innovatiekansen. Fondsen omarmden het historisch 
erfgoed. De restauratie en herbestemming van de Ledenlokalen, het Apen-  
en Vogelhuis en het Groote Museum, de realisatie van Micropia, de bouw  
van de Hollandse Polder en de ontwikkeling van het vrij toegankelijke Artisplein 
zijn alleen maar mogelijk dankzij hun ruimhartige bijdragen. Artis is hen daarom 
bijzonder dankbaar voor de financiële en morele steun die ze de afgelopen 
jaren gaven.

stuurgroep
Veel dank gaat uit naar de Stuurgroep die zich sterk heeft gemaakt voor  
de realisatie van de vernieuwing van Artis. Zij opende deuren en verbonden  
Artis met publieke en private partijen. De steun van de Stuurgroep is van 
onschatbare waarde geweest bij de realisatie van de vernieuwingen.  
De Stuurgroep bestaat uit prominente vertegenwoordigers uit de industrie, 
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financiële wereld, transport en logistiek, media, kunst en wetenschap en het 
(Amsterdamse) bedrijfsleven. Natura Artis Magistra is dankbaar voor de steun 
en inzet van Uri Coronel, Ruud Koedijk, Edward Asscher, Frank Eijken, Willem 
Lely, Sijbolt Noorda, Marjan Oudeman, Tom de Swaan en Monique van de Ven.

overheden
De gemeente Amsterdam was in 2007 de eerste partner die het vertrouwen 
uitsprak in de plannen van Artis om te investeren in ruimte voor dieren en 
planten, in educatie en in erfgoed. De gemeente Amsterdam vertaalde haar lange 
termijn-commitment in een eenmalige extra subsidie van 15 miljoen euro. De 
gemeente herkende in de plannen de bijdrage die deze zouden leveren aan het 
groene en het economische klimaat van Amsterdam. Met het uitgesproken 
vertrouwen werd het voor Artis mogelijk om andere partijen te enthousiasmeren 
en de subsidie kon als Haarlemmerolie worden gebruikt om deelprojecten te 
realiseren. De gemeente Amsterdam ondersteunt Artis ook met een jaarlijkse 
instandhoudingssubsidie. Daarnaast steunt het stadsdeel Centrum van de 
gemeente Amsterdam de gedragsverrijkingsprojecten van Artis. 

De provincie Noord-Holland herkende het belang van het 19de-eeuwse 
historische ensemble dat door de leden van het Koninklijk genootschap Natura 
Artis Magistra in de periode 1838 – 1880 was gerealiseerd, en wilde daarom graag 
een bijdrage leveren aan de restauratie van het erfgoed. De Provincie Noord 
Holland steunde in 2011 de restauratie en herbestemming van het monumentale 
Artis met een bijdrage van 10 miljoen euro. In het kader van de Uitvoeringsregeling 
restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013 steunde de 
provincie de restauratie van het Aquarium.

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt de vernieuwing van Artis 
op een aantal manieren. In de eerste plaats met een bijdrage voor innovatie in 
natuureducatie. Het voormalige ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid was enthousiast over de mogelijkheden die Artis biedt om 
ingewikkelde, abstracte boodschappen over biodiversiteit en de impact van 
eigen handelen op de natuur op een motiverende en bijzonder tastbare manier 
over het voetlicht te brengen. In het bijzonder de mogelijkheid om in een 
stedelijke omgeving verbindingen te realiseren met omringende natuurlijke 
erfgoed in de vorm van het Hollandse veen/weide gebied sprak het ministerie 
zeer aan. Het ministerie steunde de educatieve vernieuwing van Artis in 2009 
met een bijdrage van 5 miljoen euro.

Het ministerie van Economische zaken ondersteunde in 2009 ook de realisatie 
van de wereldprimeur Micropia met een bijdrage uit het Pieken in de Delta 
budget van 1,25 miljoen euro. Pieken in de Delta is gericht op het stimuleren van 
gebied specifieke economische ontwikkelingen die van nationaal belang zijn,  
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door kansen te benutten en knelpunten weg te nemen. En juist daaraan levert 
Micropia een belangrijke bijdrage. Het vergroot de economische kracht van  
de regio Amsterdam door jongeren te motiveren te kiezen voor een groene  
beta-opleiding en daardoor het tekort aan goed opgeleide microbiologen te 
verkleinen. Bovendien draagt Micropia door haar toeristische trekkracht bij  
aan werkgelegenheid en bestedingen in de regio . 

Micropia is ook mede mogelijk gemaakt met steun in 2011 van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EFRO / Kansen voor West wil een bijdrage 
leveren aan de economische kracht van de Randstad opdat die binnen enkele 
jaren weer bij de top vijf van Europa ’s grootstedelijke regio’s hoort. Het is zeer 
waarschijnlijk dat de exploratie van de microwereld, nu mogelijk door de grote 
stappen in de ontwikkelingen in de technologie, microscopie, informatica en 
biochemie en het ontrafelen en interpreteren van dna, gaat leiden tot nog veel 
meer toepassingsmogelijkheden. Kennis van microbiologie kan helpen met het 
oplossen van wereldproblemen. En daarmee ook aan het versterken van de 
economische kracht van de Randstad. Maar daarvoor moet ook de kloof 
beslecht tussen de wetenschap en de kennis van het publiek. Micropia draagt 
daar aan bij. Daarom ondersteunde EFRO Micropia met een bijdrage van  
2 miljoen euro.

‘Meer ruimte voor erfgoed’ is een van de drie pijlers onder het vernieuwingsplan 
van Artis. In haar boekje Modernisering Monumentenzorg schreef de Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed dat de ‘Amsterdamse Plantagebuurt en zelfs de stad 
Amsterdam kunnen niet los worden gezien van de dierentuin en andersom.  
Met andere woorden, een monument geeft kwaliteit aan zijn omgeving en 
omgekeerd.’ En het is juist die gedachte die centraal stond bij de ontwikkeling 
van de ideeën voor de restauratie en herbestemming van de Ledenlokalen,  
het Groote Museum en de inrichting van het Artisplein. De Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed omarmt de vernieuwingsvisie van Natura Artis Magistra en 
ondersteunde de restauratie en herbestemming van de Ledenlokalen en het 
Groote Museum in 2011 met een bijdrage van 2,5 miljoen euro. 

fondsen en loterijen
Het VSBfonds ondersteunt projecten die cultureel erfgoed toegankelijk  
maken voor een groot of nieuw publiek. Vooral wanneer dat bijdraagt aan 
bewustzijn van je culturele en cultuurhistorische context omdat het kan helpen 
je verleden en toekomst te begrijpen en je positie te bepalen ten opzichte van 
je omgeving. De visie van het VSBFonds sluit naadloos aan bij de invulling die 
Artis geeft aan de restauratie van het Groote Museum en de Ledenlokalen. 
Daarom ondersteunt het VSBFonds de restauratie en herbestemming van 
beide monumenten en het herstel van de historische parkstructuur.
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Ook de BankGiroLoterij is enthousiast over de plannen om het Groote Museum 
met een nieuwe, moderne invulling weer in oude luister te herstellen. Bezoekers 
van het Groote Musem worden mede dankzij steun van 4,5 miljoen euro van de 
BankGiroLoterij straks gestimuleerd om alles wat leeft te waarderen en zien, 
ervaren en beleven, en het belang van natuur en biodiversiteit voor onze 
cultuur te begrijpen. Geologie, soortenbegrip, dna, de aarde en de relatie 
natuur en mens en alle verhalen, projecties en verwachtingen die daar mee 
gepaard gaan komen in een inspirerend en emotionerend museum aan bod en 
dat midden in het centrum van Amsterdam in een prachtig historisch gebouw, 
het Groote Museum. 

Cultureel erfgoed gaat ook over interieurs. Tijdens de restauratie van de Leden-
lokalen zijn in het Noord Paviljoen bijzonder belangwekkende 19de–eeuwse 
elementen gevonden. Dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds kon 
de Blauwe Sterrenzaal in haar 19de–eeuwse vorm worden teruggebracht.

Ook de M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het herstel van de interieurs in de Ledenlokalen. Mede dankzij  
haar steun konden de oude directiekamers in 19de–eeuwse stijl worden 
gerestaureerd. Daarnaast steunt de M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting  
ook de restauratie van het Groote Museum. Artis is de M.A.O.C. Gravin van 
Bylandt stichting bijzonder dankbaar voor haar steun aan de Artis leerstoel. 
Deze steun maakt het voortbestaan van deze belangrijke leerstoel mogelijk. 

Stichting Dioraphte zoekt projecten van bovenregionaal belang die van 
blijvende waarde zijn. De restauratie van het Groote Museum is zo’n project  
en daarom wordt het door hen ondersteund met een bijdrage. 

De Janivo Stichting helpt Micropia te realiseren. De Janivo Stichting wil  
daarmee een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving die  
betrokken en inspirerend is.

Een groot en belangrijk vernieuwingsproject is de bouw van het nieuwe 
jaguarverblijf. Dit verblijf wordt groot genoeg om ruimte te bieden aan een 
fokkoppel van deze ernstig bedreigde diersoort. De bouw van dit verblijf  
wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Goede Doelen NH1816.

De Ribbink van den Hoek Familie Stichting maakt de vernieuwing van het 
Afrikaanse wilde hondenverblijf mogelijk

De in 2014 afgeronde restauratie van de Fazanterie is ondersteund door  
de Stichting Bouwstenen voor Dierenbescherming.
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Het familiefonds van de familie Van Beek ondersteunt de bouw van het nieuwe 
olifantenverblijf.

kennisinstituten
Onze droom om de onzichtbare wereld van micro-organismen in Micropia te 
onthullen kon slechts werkelijkheid worden dankzij de grote steun die we 
gedurende de afgelopen jaren van kennisinstituten ontvingen. Zonder hun 
inhoudelijke hulp was het niet gelukt. Grote dank gaat daarom uit naar TNO, 
Deltares, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Universiteit 
Leiden, de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Utrecht, de Universiteit 
Groningen, Wageningen University, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor 
Microbiologie (KNVM), de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW), 
het Hubrecht Instituut, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, Het Nederlands 
Instituut voor Ecologie (NIOO) en het RIVM. 

sponsoren
In 2008 kwam Artis via de stuurgroep in contact met DSM-ceo Feike Sijbesma. 
Als een van de eersten onderkende hij de kansen van Micropia en DSM werd 
onze founding innovation partner. Zij hebben zowel inhoudelijk als materieel 
een enorme bijdrage aan de realisatie van Micropia geleverd. Een van hun 
senior wetenschappers heeft ruim drie jaar meegedacht over de verschillende 
exhibits. De steun van DSM had ook een grote uitstraling op andere bedrijven en 
organisaties die zich aansloten bij Micropia. Naast DSM hebben het 
Netherlands Genomics Initiative (NGI), de Academische Jaarprijs/Universiteit 
Leiden, BASF, Yakult, Philips, Galapagos, Zeiss, Chrisal, Paques, GG&GD 
Amsterdam, MSD, Dell, VWR, S+B, Colgate Palmolive, Andantino, Waternet/
TNO/Vitens, het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS), PresTop, 
Crucell Vaccine Institute en de Bierkoning een bijdrage geleverd aan Micropia. 
We zijn hen veel dank verschuldigd.

Artis is erg dankbaar dat Rabobank Amsterdam sponsor en partner van Artis is. 
Rabobank ziet Natura Artis Magistra als een belangrijke, breed toegankelijke 
maatschappelijk-culturele natuurorganisatie in Amsterdam met een  
unieke rol in het stimuleren van liefde en respect voor de natuur. Artis is  
een ontmoetingsplaats voor mensen van alle leeftijden, achtergronden en 
nationaliteiten. Rabobank ondersteunt educatieve projecten van Artis en  
wil de doelgroepen familie en jeugd nog meer aanspreken. Dat sluit goed aan  
bij de doelstellingen van de bank, zichtbaar en actief betrokken zijn bij de 
samenleving en bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat in de stad. 
Rabobank wil verbindingen leggen met en tussen de organisaties en zo  
mogelijk ook gezamenlijke activiteiten ondersteunen met als doel het cultuur- 
en natuurbewustzijn bij het publiek te stimuleren. Amsterdam blijft zo een 
mooie stad, aantrekkelijk om in op te groeien, te wonen en te werken.
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Daarnaast is er ook een aantal bedrijven dat de dagelijkse gang van zaken op 
Artis steunt. Artis is Canon, Vrumona, Illy, Unilever Foodsolutions en 
Teeuwissen rioolreiniging b.v. dankbaar.

Tot slot is Artis ook dankbaar dat veel bedrijven haar doelstellingen  
onder steunen en zich aan Artis verbinden in de vorm van een adoptie.  
Artis is de onderstaande adoptanten dankbaar voor hun steun.

adoptant adoptiedier 
ABN AMRO MeesPierson amoerpanter 
ADP keizertamarin
Aeroprint trompetzwanen
AKD goudwanggibbon 
Amsterdamse Glashandel van Beemdelust zwartvoetpinguïnkoppel 
Andantino westelijke laaglandgorilla 
Annet Gelink Gallery Zuid-Afrikaanse struisvogel 
Aon netgiraffe 
Arbo Unie netpythons
Arcadis Nederland BV vuursalamanders
BAM Schakel & Schrale Amsterdam beverratten
Becker boomkikker
Binnenstad Advocaten zwartvoetpinguïnkoppel 
Boommarktverkenningen & Isiz fennek
Bouwteam P & O stokstaartjes bij de gorilla’s
Brouwerij 't IJ Zuid-Afrikaanse struisvogel 
BSH Huishoudapparaten B.V. wasberen
Bugaboo International smaragdgroene rozenkever
Cabinet DN zuidelijke boommiereneter 
Canal Company capibara’s 
ChipSoft mandril 
CSU Cleaning chimpansee 
CTSN – Holkema Group kameel 
De Bijenkorf bijenkorf
de heer D.J. Bakker westelijke laaglandgorilla 
De Maatschappij Euraziatische lynx 
De Vier Elektromotoren kea
De Vos & Partners NV wolf 
Delta Lloyd Aziatische olifant 
Dinxperlo hyacinthara 
DR&DV Media Services witgezichtsaki
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adoptant adoptiedier 
Draijer wijngaardslakken 
Duyts Bouwconstructies roelroelkoppel
Elspec sidderalen
Energique Afrikaanse wilde hond en wolf
Erdo voor Gevel en Dak Prévosteekhoorn
EVS Totale Dienstverlening zwartvoetpinguïnkoppel
Eye Film Instituut Film 'Le Charmeur' 
Fatboy The Original B.V. Aziatische olifant 
Flevo Security groene wateragame
Fort Advocaten vale gieren
Future Proof Media luipaardhaai 
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf 1 dwergoeistiti
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf 2 rode vari’s
Geofox Lexmond zwartvoetpinguïnkoppel
GHV-Bouw zwartvoetpinguïnkoppel
Gottmer serval 
Greenberg Traurig blauwe morpho
Greenlink Aldabra reuzenschildpad 
Hazet-Reiniging wasberen
Hellebrekers Technieken Californische zeeleeuwen
Hoëgh Autoliners zeewater
HSH Huurman Schilderwerken zwartvoetpinguïnkoppel
I Finance luipaardhaai
Ibis UvA rode ibissen
IJbouw lepelaars
Ilja Ink Alpensteenbok 
Imtech wisent 
ING Groep leeuwen
Ingenieursbureau Amsterdam chimpansee 
Integra zwartvoetpinguïnkoppel
Jump! Communicatie roodoogmakikikker
Jurriens bouwservice stokstaartjes
Kantjil & De Tijger kleine kantjil
Karakter B.V. Grévy zebra
Koi Brothers koi karpers
Koninklijk Instituut voor de Tropen kleine kantjils
Koninklijke Industrieele Groote Club sneeuwuil
Koninklijke Saan Europese kraanvogel
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
Koppert Biological System hommelkolonie
KPMG grote miereneter 
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adoptant adoptiedier 
Kramer Staaltechniek Afrikaanse wilde hond
Lexence spiesbokken 
Linklaters netgiraffe 
LUMC kleine verpleegsterhaai 
Marketing Penguin zwartvoetpinguïnkoppel
Marodan B.V. wolf 
Mattens Register Accountants zwartstaartprairiehonden 
Meerleveld Alpensteenbok
Mennens goudwanggibbon
Monpellier Venture B.V. oehoe
Moos (Brainich) zwarte slingerapen
Moovs chimpansee 
Nijssen roodbuikpiranha’s
Northern divine caviar sterlet
Nuon, part of Vattenfall zwartvoetpinguïnfamilie
Oesterbaai Survey & Consultancy zwartvoetpinguïnkoppel
OLVG chimpansee
ORAM parasolmieren
Oriental Art Co TA-HWA kleine panda's
ORTEC zwartvoetpinguïnkoppel
Parlevliet & Van der Plas zwartvoetpinguïnkoppel
Patina chimpansee 
PC Hoensbroek zwartvoetpinguïnkoppel
Phanta Visual netgiraffe 
Plenty Gifts zwarte kuifmakaak
PRA OdourNet B.V. Maleise tapir 
Radio Rotor Amsterdam tokèh gekko en Madagaskar daggekko 
Randstad Elektrotechniek mandril 
Randstad Nederland witstaartstekelvarken
Restaurant Wilde Zwijnen penseelzwijn
RON - A.D. beermarters 
Roskam zwartvoetpinguïnkoppel
Rots Maatwerk Zuid-Amerikaanse tapir 
Rubinstein gouden leeuwaapjes
Sawadee Reizen sponsoring Artis Academie
Schadenberg zwartvoetpinguïnkoppel
SDA Print + Media (Stadsdrukkerij Amsterdam) chimpansee 
SGG (ANT Trust & Corporate Services N.V.) rode bosmieren
Soops grote uilvlinder
Specsavers International BV Indiase brilslang
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adoptant adoptiedier 
Spereco pauwoog zoetwaterrog
Staalbouw Mook chimpansee 
Suriname Holidays tweevingerige luiaard
Tapir Tape Zuid-Amerikaanse tapir
Taxidermy.nl zuidelijke hoornraaf
Techreturns Aziatische olifant
Teuwissen Installatie Groep koningspython
Thyssen Krupp Alpensteenbokken
Tom Voûte Fonds blauwe pijlgifkikkers
Trends for Rent zwartvoetpinguïnkoppel
UBMi witkeelmeerkat
Uitgeverij Kluitman Jemenkameleon
Van der Tol wolf 
Van Dorp Installaties jan-van-gent
Van Ede & Partners ganzen
VBK rode neusberen
VConsyst chimpansee 
Vlasman sponsoring
Vola zwarte kroonkraanvogel
Waternet Amsterdamse gracht
Wintertaling zomertalingen
Yakult westelijke laaglandgorilla
Yip Management NL westelijke laaglandgorilla 
ZANOX brilbeer 
Zwartjes van 1883 Californische zeeleeuw 
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particuliere bijdragen
Het publiek draagt bij aan Artis via de entreeheffing, winkelverkoop, 
evenementen, activiteiten en het cursusaanbod, lidmaatschap, horeca en 
parkeren. Gelukkig kon Artis ook in 2014 rekenen op de steun van particulieren 
in de vorm van eenmalige schenkingen, periodieke schenkingen en 
nalatenschappen. We zijn blij met deze vele grotere of kleinere bijdragen die  
we krijgen van het publiek en danken deze particulieren hartelijk.

CBF
Artis heeft als eerste en tot nu toe enige dierentuin in 2008 het CBF-Keur 
ontvangen. Transparantie in hoe Artis fondsen werft en hoe die fondsen 
besteed worden is voor Artis essentieel. In dit jaarverslag wordt daar dan ook 
verslag van gedaan.  
Artis onderschrijft de door het CBF-geformuleerde hoofdprincipes voor goed 
bestuur. Deze principes zijn: organisatie van intern toezicht, effectiviteit van de 
organisatie en de omgang met belanghebbenden.

Het CBF stelt de norm dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer 
mogen bedragen dan 25% van de inkomsten. Artis slaagt hier doorgaans goed 
in en zet zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2014 kon Artis  
het jaar afsluiten met een kosten/baten ratio voor fondsenwerving van 11%.  
Artis onderzoekt hoe in de toekomst de verwerving- en uitvoeringskosten  
voor fondsenwerving flexibeler kunnen worden gemaakt, waardoor er beter  
kan worden ingespeeld op eventueel achterblijvende inkomsten. Een andere 
norm van het CBF is het voeren van een klachtenprocedure. Artis heeft een 
heldere klachtenprocedure die voldoet aan de eisen. 

Sponsoren olifantenpakket
• Brenntag • Lothringen Lighting
• CEWE Fotoboek • Luminous Taks Matters
• Dam BVBA • Meer voor de bloemist
• dhr. A.J.H. Reijns • Moos
• Duyts Bouwconstructies • SCOPE
• Eurofiber Nederland B.V. • Smederij Rombout
• EZS • Stairway trappen
• Fast Flex • Studio Linse
• Gaasbeek Jansen • Uittenbogaard
• Gassan • VBVB ict
• Huyskweker • Weg van het Midden
• Kalverboer- Silsby Foundation • Wijnbergen Elektrotechniek
• Kramer Staaltechniek • Won Yip
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gedragscode
Natura Artis Magistra conformeert zich primair aan de Governance  
Code Cultuur, en daarnaast voldoet zij ook aan de Gedragscode  
voor Fondsenwerving en Sponsoring.

ANBI
Artis is door de Belastingdienst aangemerkt als Cultuur ANBI  
(Algemeen Nut Beogende Instelling) en is daarmee vrijgesteld  
van schenkings- en successierechten. Gedane schenkingen komen  
hierdoor geheel ten goede aan Artis. Bovendien is het voor de schenker  
een aantrekkelijke manier van schenken: een periodieke schenking  
aan Artis dat is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra  
voordeel op in de inkomstenbelasting. De Belastingsdienst accepteert  
een kwart meer aftrek.



De zalen in het Noord Paviljoen van de Ledenlokalen werden voorzien  
van behangsels door kunstenaar Pavèl van Houten.
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9
organisatie



In december kropen er in het Insectarium tientallen bloembidsprinkhanen 
uit hun eipakket.
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In 2014 waren er binnen Artis 446 collega’s actief, verdeeld over 161 
medewerkers en 30 oproepkrachten en 255 vrijwilligers. Artis streeft  
naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en man/vrouw-verdeling van het 
personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan een goede 
samenwerking in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters, 
maar ook tussen personeelsleden onderling. Artis wil ook professioneel groeien 
door medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen. De begrippen 
vakmanschap en leermeesterschap staan daarbij centraal.

opleidingen
Artis gelooft in het beste uit haar medewerkers halen. Daarom is in 2014 een 
eerste stap gezet naar een lerende organisatie waarin kennis en vaardigheden 
op een planmatige en gestructureerde manier worden geborgd. Er is gestart 
met de bouw van het Artis-opleidingshuis. Een modulair systeem met daar 
in alle noodzakelijke en gewenste opleidingen, op het gebied van kennis en  
op het gebied van vaardigheden. Medewerkers kunnen met behulp van dit 
aanbod zelf hun ontwikkeling sturen. In de dierverzorging is in het kader van  
het opleidingshuis een start gemaakt met het 3V-model waarin onderwerpen 
over Voeding, Veiligheid en Verzorging centraal staan. 

Voor nieuwe medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, horecamedewerkers en 
medewerkers in Micropia is een nieuw introductieprogramma ontwikkeld. 
Daarin komen nu ook gedragsverrijking, publieksbeleving en de wereld van 
microben aan bod. 

structuur en procesverbetering
Artis streeft naar een professionele en flexibele organisatie die eenvoudig  
kan inspelen op veranderingen. In 2014 is onder meer de structuur en werkwijze 
van de veterinaire dienst aangepast. Het resultaat is minder structurele inhuur 
met behoud van slagkracht en kwaliteit. Ook de vakgroepen educatie en 
publieksservice kennen een nieuwe manier van werken.

ziekteverzuim 
Om het ziekteverzuim nog beter te kunnen volgen is Artis in 2014 overgestapt  
op een andere registratie en meetmethodiek. De meest in het oog springende 
verandering is dat niet meer op werkdagbasis maar op kalenderbasis het verzuim 
wordt bijgehouden. Daarom zijn de cijfers van 2014 niet één op één te vergelijken 
met die van 2013. Wanneer het verzuim over 2013 wordt herberekend op basis 
van de in 2014 gehanteerde methodiek dan wordt duidelijk dat het verzuim in 
2014 elke maand lager was dan in 2013. Aan de basis hiervan ligt het in 2014 
geïntroduceerde verzuimmanagement. Dat ziet toe op verzuimpreventie.  
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Een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim ligt bij de vakgroepen.  
De leidinggevenden werden geholpen in het open communiceren met 
medewerkers omdat daar een positieve en preventieve werking vanuit gaat.  
Het doel is het inzetbaar houden van medewerkers. Een andere pijler van  
het verzuimmanagement is het eerder inschakelen van deskundigen om  
re-integratie te versnellen. Al met al is de aanpak succesvol gebleken want  
op jaarbasis is het ziekteverzuim in 2014 met 1,7% gedaald naar 5,5%. 

Fitte medewerkers zijn gezonde medewerkers. Daarom heeft Artis een  
eigen behandelruimte voor fysiotherapie en een volledig ingerichte sport-  
en oefenruimte waar alle spiergroepen aangepakt kunnen worden. Ook in  
2014 kon dit als onderdeel van de behandeling van de wekelijks op Artis 
aanwezige fysiotherapeut. 

stagiairs en vrijwilligers
Artis kan niet zonder haar vrijwilligers. Eind 2014 waren er maar liefst  
256 vrijwilligers actief op Artis. Een deel van deze vrijwilligers ondersteunt 
vakgroepen die geen direct contact met bezoekers hebben. Zij zijn  
bijvoorbeeld actief in het lab van Micropia, assisteren bij de vakgroep 
marketing& communicatie of het dienstencentrum. Maar de meerderheid  
van de vrijwilligers heeft juist direct contact met het publiek. Ze geven 
rondleidingen, houden toezicht bij dierverblijven zoals het Vlinderpaviljoen, 
Lemureneiland en het Apen- en Vogelhuis. Anderen zijn actief in het 
Planetarium of geven uitleg in Micropia. In 2014 is intensief gewerkt aan het 
versterken van de kwaliteit van de vrijwilligers. Er zijn nieuwe opleidingsmodules 
ontwikkeld en alle vrijwillige rondleiders hebben een praktijkexamen afgelegd. 
Voor het nieuwe Micropia zijn 60 publieksvrijwilligers opgeleid. 

Artis is een geliefde plaats om stage te lopen. Gemiddeld ontvangt Artis 31 
verzoeken per maand voor een stageplaats. Helaas kunnen lang niet al die 
verzoeken gehonoreerd worden. In 2014 liepen 82 studenten stage op Artis. 

ondernemingsraad
De OR kreeg dit jaar een nieuwe voorzitter in de persoon van Christiane Willard. 
Zij volgde Milo Grootjen op. Onder haar voorzitterschap is een nieuwe invulling 
gegeven aan de jaaragenda. Doelstelling is om nog beter de speerpunten  
voor de OR boven tafel te krijgen. Daarvoor is overleg opgestart met al de 
vakgroepen om inzicht te verkrijgen in die onderwerpen waar echt prioriteit  
aan gegeven moet worden. In samenspraak met de directie heeft de OR  
de huidige arbeidsvoorwaarden op marktconformiteit beoordeeld en  
een raamwerk voor de toekomstige arbeidsvoorwaarden vastgelegd. 
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De OR vergaderde in 2014 twaalf keer. De OR vergaderde ook zes keer met de 
bestuurder en had twee algemene gang van zaken-overleggen met de Raad van 
Toezicht. Die werd in die vergaderingen vertegenwoordigd door Saskia Reuling 
en Gerdi Verbeet. Het operationeel plan 2015 is besproken. 

De ondernemingsraad bestond in 2014 uit negen personen:
• Christiane Willard, werkzaam bij cluster dier en plant (voorzitter)
• Fanny Schutte, werkzaam bij cluster dier en plant (secretaris)
• Bert Voges, werkzaam bij cluster directie en staf
• Sjoerd van Kessel, werkzaam bij cluster dier en plant
• Ron Schoenmaker, werkzaam bij cluster infrastructuur
• Wendy van Trigt, werkzaam bij cluster publiek
• Marjolein de Klerk, werkzaam bij cluster publiek
• Milo Grootjen, werkzaam bij cluster publiek
• Peter Berkhout, werkzaam bij cluster infrastructuur

bestuursmodel
De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk  
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra is een zelfstandige Stichting  
en kan naar buiten toe optreden onder de naam Artis en de naam Natura Artis 
Magistra. In 2010 is Artis overgegaan van een bestuursmodel naar een Raad van 
Toezichtmodel om recht te doen aan de professionalisering en aan te sluiten bij 
de maatschappelijke ontwikkelingen op dit terrein. Natura Artis Magistra kent nu 
statutair als organen de Raad van Toezicht en de directie.

Jour Fixe
De Jour Fixe is een groep van interne leden, externe (ontwerp)adviseurs en externe 
projectleiders die sinds 2005 op initiatief van de directeur eens per maand bij 
elkaar komt. Zij staan de directeur structureel bij in zijn besluit vorming ten aanzien 
van ontwerpen. De gedachte achter deze wijze van werken is dat door het bij elkaar 
brengen van verschillende experts, die ieder uitmuntende talenten hebben op een 
bepaald terrein, de kwaliteit en continuïteit in het (ontwerp) veranderingsproces 
geborgd worden. Het streven naar optimalisatie in wat ontworpen en gebouwd 
wordt, is van essentieel belang voor een duurzame educatieve beleving.

Interne leden:
• Haig Balian (algemeen directeur), initiatiefnemer
• Erik de Jong (adviseur van de directeur en Artis-professor), sinds 2005
• János Szánthó (clustermanager dier & plant), sinds 2006
• Emil Polak (programmamanager Artis vernieuwingen), sinds 2010
• Anatal Perlin (clustermanager publiek), sinds 2012 
• Marjolein Drenth (secretaris), sinds 2012 
• Harriët Sjerps (vakgroephoofd educatie), sinds 2014
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Externe leden:
• Michael van Gessel (landschapsarchitect), sinds 2005
• Helmut Sprenger, Hamburg/Hannover (architect), sinds 2005 († 2007)
• Oliver von der Lippe, Hamburg/Hannover (architect), sinds 2005
• Richard Sprenger, Hamburg/Hannover (architect), sinds 2007
• Simon Corder, London (Ontwerper), sinds 2007
• Paul Mijksenaar (wayfinding expert), sinds 2007
• Bram Breedveld (landschapsarchitect), sinds 2013

Externe projectleiders:
• Diederik van den Bouwhuijsen (projectleider), sinds 2009
• Michael Vermeer (projectleider), sinds 2009
• Harrie Knol (projectmanager), sinds 2009

Indien op zeer specifieke terreinen extra expertise gewenst is, worden experts 
voor een of meerdere Jour Fixe dagen uitgenodigd om de bestaande ideeën te 
toetsen en/of te verbeteren. Bijvoorbeeld de internationaal erkende olifanten 
expert; Alan Roocroft.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.  
De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd.  
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal 
herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden 
opgesteld en registreert alle (neven)functies van haar leden. De leden van de 
Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. 
Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van Artis gemaakte 
kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt toegestaan. Deze 
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar inzichtelijk en nader 
toegelicht en bedragen in het boekjaar 2014 nihil. Leden van de Raad  
van Toezicht zijn noch bestuurders noch werknemers van de Stichting.  
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en  
op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden 
instelling(en).

De Raad van Toezicht kwam vijfmaal bijeen in 2014. De Financiële Commissie 
van de Raad van Toezicht kwam in 2014 viermaal bijeen, waarvan tweemaal met 
de accountant. Er vonden twee algemene gang van zaken-vergaderingen 
plaats, waarbij naast de OR, de algemeen directeur en het hoofd p&o, ook leden 
van de Raad van Toezicht aanwezig waren. In 2014 liep de laatste termijn af van 
Pepi Rozendaal. Op 1 december heeft de Raad van Toezicht afscheid van haar 
genomen. De Raad en Artis zijn Pepi bijzonder dankbaar voor haar grote inzet 
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voor het park gedurende de afgelopen negen jaar. Als tastbaar teken van die 
dankbaarheid ontving zij de door beeldhouwster- medailliste Marianne Letterie 
ontworpen jubileumpenning. 

samenstelling Raad van Toezicht per 14 april 2015

voorzitter Uri Coronel
Termijn tot 10 april 2017. 

lid financiële commissie Jan Buné
Termijn tot 25 februari 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

lid financiële commissie Kees de Boo
Termijn tot 10 april 2017. 

Saskia Reuling
Termijn tot 25 maart 2016. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

Gerdi Verbeet
Termijn tot 1 oktober 2015. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Paul Luijten
Termijn tot 12 november 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

De overige functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen  
in bijlage A.

directie
De dagelijkse leiding van Artis berust bij de directie, behoudens hetgeen 
hiervan in de statuten of bij nadere richtlijnen van de Raad van Toezicht is 
uitgezonderd, met inachtneming van door de Raad van Toezicht genomen 
besluiten. Artis wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen 
directeur. De algemeen directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst 
door de Raad van Toezicht.  
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoor-
waarden van de algemeen directeur geschieden door de Raad van Toezicht. 
Daarnaast kan de Stichting vertegenwoordigd worden door de 
procuratiehouders met inachtneming van hun volmacht. De algemeen 
directeur kan een of meer leden van het personeel volmacht verlenen om Artis 
te vertegenwoordigen. Deze personen kunnen de titel van directeur verkrijgen.

De directie bestond in 2014 uit één persoon: algemeen directeur Haig Balian.
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De overige functies van de algemeen directeur zijn opgenomen in bijlage A.

beschermvrouwe
De beschermvrouwe van Natura Artis Magistra is Hare Koninklijke  
Hoogheid Prinses Margriet.



Voortaan zwemmen tien zwartvoetpinguïns samen met de Californische 
zeeleeuwen in het zeeleeuwenbassin. Om het natuurlijke gedrag van dieren 
te stimuleren, probeert Artis zoveel mogelijk interactie tussen diersoorten 
te creëren.
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In april zette het eerste penseelzwijn voet in het nieuwe verblijf.  
Inmiddels bestaat de groep uit verschillende jonge mannetjes.
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10.1 vermogensbeleid
10.1.1 continuïteitsreserve
Natura Artis Magistra streeft er naar de gerealiseerde inkomsten zo doelmatig 
en effectief mogelijk te besteden aan de doelstelling. Vanzelfsprekend dient 
het voortbestaan van de Stichting te worden gewaarborgd. Het beleid van Artis 
is dat de continuïteitsreserve minimaal de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten dient te bedragen. 

10.1.2 bestemmingsreserves
Naast de continuïteitsreserve vormt Natura Artis Magistra bestemmings-
reserves voor het realiseren van specifieke veranderingen aan of renovaties 
van dierverblijven of andere gebouwen die bijdragen aan de doelstelling  
van Artis. Deze bestemmingsreserves worden aangehouden ter dekking  
van onder andere de toekomstige afschrijvingslasten van dergelijke 
investeringen in projecten. 

10.2 boekjaar 2014
Het jaar 2014 kende voor Artis in financieel opzicht een gunstig verloop.  
De bezoekcijfers in 2014 duidelijk beter dan verwacht, zowel in hoogte als in 
samenstelling van het bezoek. Daardoor zijn de bezoekgerelateerde  
inkomsten uit entree, parkeren, horeca en winkel boven begroting  
uitgekomen. Daarnaast mocht Artis in 2014 voor een bedrag van bijna  
€ 700.000 aan nalatenschappen ontvangen.

In het boekjaar 2014 is echter ook gebleken waarom voor Artis een goede 
inkomende kasstroom onontbeerlijk is. In 2013 is gestart met het vormen  
van een voorziening (€ 1 miljoen) voor de aanvang met de restauratie- en 
herstelwerkzaamheden voor het behoud van het Aquarium. Het gebouw 
verkeert echter in dusdanig verslechterende staat dat versnelde opbouw van 
de onderhoudsvoorziening noodzakelijk is. Om die reden is besloten een 
bedrag van € 2 miljoen ten laste van het boekjaar 2014 te voorzien. Voorts zijn 
er veel incidentele en grote onderhouds- en modificatieprojecten uitgevoerd, 
waaronder de voltooiing van het verblijf van de onechte gavialen en de aldabra-
schildpadden, dienstwoning Weltevreden, de dakbedekking van de Pampastal, 
de pinguïnrots, de doorgang in de giraffenstal en bestrating van de Savanne.

 ~financiën 
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Het dagbezoek is in 2014 ten opzichte van het jaar daarvoor licht toegenomen (1,4%). 

Het bezoek van leden is daarentegen gedaald met 17,8%. Dit wordt veroorzaakt 
door de activiteiten in het kader van het 175-jarig bestaan in 2013 en een 
beperkte daling in het ledenaantal. 

Per saldo heeft Artis in 2014 in totaal 6,2% minder bezoekers ontvangen dan in 
het jubileumjaar 2013. 

Dit illustreert het unieke bezoekersrecord in 2013. Artis verklaart het hoge 
bezoekersaantal in 2014 ten opzichte van het begrote aantal door boven-
gemiddeld mooi weer in voor- en najaar en een aantal succesvolle acties met 
derden. 

bezoekersaantallen 2014
Begroot 

2014 2013
Begroot 

2013

bezoekers met dagkaarten 733.281 579.020 723.600 642.270

educatief bezoek 110.430 100.980 108.405 107.730

aantal dagbezoekers 843.711 680.000 832.005 750.000

bezoek van leden 448.830 555.000 545.956 550.000

totaal bezoek 1.292.541 1.235.000 1.377.961 1.300.000

Lidmaatschappen 2014 2013

volwassenen 43.730 47.767

jeugd 25.503 25.354

senioren 11.190 10.245

peuters 7.575 8.364

overige 1.628 3.064

totaal aantal 
lidmaatschappen 89.626 94.794

Artis heeft eind 2014 haar ledenadministratie volledig vernieuwd. Hierbij is een 
beperkte dubbeltelling in met name het lidmaatschap voor volwassenen en 
enkele kleine lidmaatschapscategorieën geconstateerd en gecorrigeerd.  
Dit verklaart, buiten een dalende trend, voor een groot deel de daling in het 
gerapporteerde ledenaantal.
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10.3  vergelijking 2014, 2014 begroting,  
2013 en 2015 begroting

 2014
Begroot 

2014 2013
Begroot 

2015
€ € € €

baten
baten uit eigen fondsenwerving 1.907.566 1.325.000 1.279.228 1.370.000

subsidies van overheden 4.766.000 4.740.000 4.751.210 4.760.000

entreegelden 10.530.188 7.625.867 8.912.379 8.814.400

lidmaatschapsgelden 4.069.235 4.020.000 4.059.737 3.985.000

Artis Evenementen 899.156 1.107.500 1.011.461 1.100.000

overige exploitatiebaten 2.065.778 1.696.380 2.373.578 1.786.530

24.237.923 20.514.747 22.387.593 21.815.930

lasten
besteed aan doelstelling 21.154.871 18.732.073 20.163.297 19.582.697

kosten eigen fondsenwerving 214.891 244.842 147.439 220.000

kosten beheer en administratie 1.999.361 1.517.654 1.630.181 1.850.000

23.369.123 20.494.569 21.940.917 21.652.697

resultaat boekjaar 868.800 20.178 446.677 163.233

resultaat en bestemming
Het resultaat over 2014 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor 
dierverblijven. 

Per 31 december 2014 bedraagt de continuïteitsreserve € 4.500.000. Het doel 
is dat deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse kosten van de 
werkorganisatie (voor Artis te definiëren als zijnde de personeelskosten) 
bedraagt. Een toevoeging aan de continuïteitsreserve uit het resultaat over 
2014 wordt niet noodzakelijk geacht.

baten
De totale opbrengsten 2014 zijn ten opzichte van 2013 gestegen met 
€1.850.000 (8,3%) tot € 24.238.000. De opbrengst uit eigen fondsenwerving is 
in 2014 hoog als gevolg van enkele grotere nalatenschappen. De opbrengst uit 
entreegelden is, vergeleken met het jaar 2013, sterk gestegen (€ 1.618.000, 
18,2%) , maar met name ook ten opzichte van de begroting (€ 2.904.000, 38%).
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Dit is het gevolg van het hoge bezoekersaantal in 2014 en de  
samenstelling daarvan. 

Het hogere bezoekersaantal valt uiteen in een daling van het ledenbezoek en 
een stijging van het dagbezoek. De stijging van het dagbezoek alsmede een 
stijging van de gemiddeld betaalde entreeprijs als gevolg van enkele succesvolle 
acties met externe partijen, vertaalde zich direct in een aanzienlijk hogere 
opbrengst uit entreegelden. Het financiële effect van beide stijgingen is 
ongeveer gelijkelijk verdeeld.

De overige bezoek-gerelateerde opbrengsten laten een navenant  
stijgend beeld zien.

De opbrengsten uit sponsoring en schenkingen bleven achter bij de begroting.
De baten uit eigen fondsenwerving namen ten opzichte van vorig jaar toe als 
gevolg van hogere inkomsten uit nalatenschappen.

De omzet uit evenementen heeft ondanks de opening van het Noord Paviljoen 
in de Ledenlokalen niet de verwachte hoogte behaald. Naast slechte 
marktomstandigheden hebben de restauratie- en bouwwerkzaamheden aan 
de nabijgelegen Ledenlokalen en het Artisplein gezorgd voor incidenteel 
teruglopende belangstelling voor de Koningszaal en Tijgerzaal.

lasten
In 2014 zijn de totale kosten in vergelijking met 2013 toegenomen met  
€ 1.428.000 (6,5%) tot € 23.369.000. De stijging laat zich verklaren door hoge 
kosten voor (groot) onderhoud en modificaties aan (historische) gebouwen en 
dierverblijven. Artis slaagt er in deze kosten beheersbaar en in verhouding met 
de jaarlijkse inkomsten te houden. De voornaamste oorzaak van de 
kostenstijging is gelegen in het voorzien van € 2 miljoen voor noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden aan het Aquarium ten laste van het boekjaar 
2014. (2013: € 1 miljoen)

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief 
dotaties aan diverse personeelsvoorzieningen) bedroegen in 2014 € 8.142.000 
en zijn daarmee licht gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 41.000). 
Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van een beperkte verkleining van 
het personeelsbestand en stijgende werkgeverslasten.
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begroting 2015
In 2015 rekent Artis op 1.315.000 bezoekers (519.000 bezoeken van  
leden en 796.000 dagbezoekers). 

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, 
sponsoring en adoptie van dieren en groen) worden jaarlijks voorzichtig 
begroot. De belangrijkste beweegreden hiervoor is de structurele onzekerheid 
omtrent het al dan niet binnenkomen van nalatenschappen. Deze voor Artis 
belangrijke inkomsten vertonen over de jaren heen een grillig verloop.

De baten uit verhuur zullen naar verwachting aanzienlijk stijgen als gevolg  
van de succesvolle opening van café-restaurant de Plantage en de opening  
van Studio Artis.

In de exploitatiekosten is rekening gehouden met aanloopkosten in relatie tot 
Micropia dat in oktober 2014 haar deuren opende. Dit betreffen personeels-
kosten en kosten met betrekking tot de verdere ontwikkeling van een educatief 
programma, de publiciteitscampagne en de ontwikkeling van de website en  
het platform voor microbiologie.

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2015 bedraagt € 163.000 positief.

 2014
Begroot 

2014 2013
Begroot 

2015
in percentages:
besteding doelstelling t.o.v. baten 87% 91% 90% 90%

eigen fondsenwerving 11% 18% 11% 16%

beheer en administratie 8% 7% 7% 8%

besteding doelstelling t.o.v. lasten 91% 91% 92% 90%

Het percentage besteding doelstelling t.o.v. baten wordt berekend door de 
totale besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de baten. 
Doordat er meer opbrengsten zijn behaald en er, door op subsidiekorting 
anticiperende kostenbesparingen, een aanzienlijk resultaat is behaald,  
is het percentage gedaald ten opzichte van de begroting. Artis streeft  
naar een percentage dat ligt tussen 85% en 95%.
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Het percentage besteding doelstelling t.o.v. lasten wordt berekend door de 
totale besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de lasten.

Het percentage eigen fondsenwerving wordt berekend door de kosten van 
eigen fondsenwerving te relateren aan de baten uit eigen fondsenwerving.  
De aan de eigen fondsenwerving toe te rekenen kosten bestaan uit directe 
salariskosten van met dat doel aangetrokken personeel en direct toewijsbare 
kosten ter verkrijging van nalatenschappen en dieradoptanten, waarbij valt te 
denken aan folders en naamsvermelding in (externe) publicaties.

Natura Artis Magistra conformeert zich aan de door het CBF vastgestelde  
norm dat dit percentage maximaal 25% mag bedragen. 

Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale  
kosten van beheer en administratie te delen door de totale baten van Artis. 
Artis streeft naar een percentage van 7% of lager. 

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2013 en 2014 hoger dan 
gebruikelijk als gevolg van vernieuwingskosten op het gebied van ICT,  
waarvoor tijdelijk meer arbeidskracht werd ingezet.

De aan de kosten van beheer en administratie toe te rekenen kosten  
bestaan uit de salariskosten van directie,  managementassistentie, afdeling 
planning & control en het overkoepelend (algemeen) deel van de afdeling 
personeel & organisatie. Daarnaast zijn accountantskosten, assurantiekosten 
en soortgelijke algemene beheerskosten aan deze kostencategorie 
toegerekend.
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In november overleed onverwachts het 21-jarige chimpanseemannetje 
Tumbili. Hij was de leider van de chimpanseegroep. Inmiddels is zijn zoon 
Wakili hem opgevolgd als leider.
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In augustus werd er een Grévy zebra geboren. Na enkele dagen mocht  
hij zijn eerste stapjes zetten op de Savanne, waar de zebra’s leven met  
de giraffen, struisvogels en springbokken. 
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11.1 balans per 31 december 2014
toelichting 31 december 2014 31 december 2013

€ € € €
activa
vaste activa

materiële  
vaste activa
levende have 11.4.3.1 1 1

gebouwen en  
dierverblijven 11.4.3.1 9.391.148 7.981.119

installaties,  
transportmiddelen 
en inventaris 11.4.3.1 846.901 1.118.699

in uitvoering 11.4.3.1 1.574.125 159.572

11.812.175 9.259.391

vlottende activa
voorraden 11.7.1.1 263.466 192.417

vorderingen
gemeente  
Amsterdam 11.4.3.2 0 230.860

debiteuren 11.7.1.2 1.118.286 732.052

belastingen 528.036 843.603

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 11.4.3.3 961.096 511.310

2.607.418 2.317.825

effecten 11.4.3.4 115.135 115.135

liquide middelen 11.7.1.3 8.191.053 14.814.847

totaal 22.989.247 26.699.615
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toelichting 31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

passiva
reserves en fondsen
stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 11.4.3.6 4.500.000 4.500.000

bestemmingsreserves 11.4.3.7 4.709.873 3.841.073

9.209.918 8.341.118

voorzieningen
onderhoud 11.4.3.8 3.000.000 1.000.000

pensioenvoorziening 11.4.3.8 475.709 505.587

voorziening FPU 11.4.3.8 0 8.649

WW-voorziening 11.4.3.8 204.202 248.810

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 11.4.3.8 354.812 448.135

personeelsvoorziening 11.4.3.8 450.000 11.393

jubileumverplichtingen 11.4.3.8 96.192 97.942

4.580.915 2.320.516

langlopende schulden
langlopende leningen 11.4.3.9 1.114.756 1.416.646

lening Gemeente 
Amsterdam 11.4.3.9 141.660 148.742

1.256.416 1.565.388

kortlopende schulden
crediteuren 2.062.047 3.809.156

kortlopend deel 
langlopende leningen 11.4.3.9 308.973 308.973

belastingen en  
sociale verzekeringen 415.554 366.498

overige schulden en 
overlopende passiva 11.4.3.10 5.155.424 9.987.966

7.941.998 14.472.593

totaal 22.989.247 26.699.615
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11.2  winst- en verliesrekening over 2014
toelichting 2014 begroot 2014 2013

€ € €
baten
baten uit eigen  
fondsenwerving 11.4.4.1 1.907.566 1.325.000 1.279.228

subsidies van  
overheden 11.4.4.2 4.766.000 4.740.000 4.751.210

entreegelden 10.530.188 7.625.867 8.912.379

lidmaatschapsgelden 4.069.235 4.020.000 4.059.737

Artis Evenementen 899.156 1.107.500 1.011.461

overige exploitatie-
baten 11.7.2.1 2.065.778 1.696.380 2.373.578

24.237.923 20.514.747 22.387.593

lasten
besteed aan  
doelstelling 11.4.4.3 21.154.871 18.732.073 20.163.297

kosten eigen  
fondsenwerving 11.4.4.1 214.891 244.842 147.439

kosten beheer en 
administratie 11.4.4.4 1.999.361 1.517.654 1.630.181

23.369.123 20.494.569 21.940.917

resultaat boekjaar 868.800 20.178 446.677

resultaatbestemming 2014  begroot 2014 2013
€ € €

continuïteitsreserve 11.4.3.6 0 0 0

bestemmingsreserves 11.4.3.7 868.800 20.178 446.677

resultaat boekjaar 868.800 20.178 446.677
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11.3 kasstroomoverzicht over 2014
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2014 2013
in duizenden € € € € €

kasstroom uit  
operationele activiteiten

resultaat boekjaar 869 447

aanpassingen voor:
afschrijvingen op  
materiële vaste activa 11.7.2.2 2.066 2.312

toename resp. afname voorzieningen 11.4.3.8 2.260 853

4.326 3.165

verandering in werkkapitaal

toename resp. afname vorderingen
11.4.3.3 en 

11.7.1.2 -289 189

toename voorraden 11.7.1.1 -71 -40

afname resp. toename  
kortlopende schulden 11.4.3.10 -6.531 1.040

-6.891 1.189

netto kasstroom uit  
operationele activiteiten -1.696 4.801

kasstroom uit investerings
activiteiten
investeringen in materiële  
vaste activa 11.4.3.1 -4.619 -1.009

kasstroom uit financierings
activiteiten
aflossing langlopende schulden 11.4.3.9 -309 -309

toename effecten 11.4.3.4 0 -115

-309 -424

afname resp. toename  
geldmiddelen 11.7.1.3 -6.624 3.368
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toelichting 2014 2013
in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen
geldmiddelen per 1 januari 11.7.1.3 14.815 11.447

afname resp.  
toename geldmiddelen -.6.624 3.368

geldmiddelen per  
31 december 11.7.1.3 8.191 14.815

11.4  toelichting op de balans en  
winst- en verliesrekening

11.4.1 grondslagen voor waardering van activa en passiva
11.4.1.1 algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde verslaggevingregels conform Titel 9 Boek 2 BW.  
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, tenzij  
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Met ingang van 2007 is de jaarrekening ingericht in overeenstemming met de 
“Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen”. Doel van deze richtlijn is inzicht 
te geven in de kosten van de organisatie en besteding van gelden in relatie tot 
het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn en de doelstelling van de 
organisatie zelf. 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.  
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 
Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat de directie van de Stichting zich over verschillende 
zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel 
kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor 
het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
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11.4.1.2 materiële vaste activa

algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding 
Plantage Doklaan) tot en met 31 december 2000 zijn voor € 1 in de balans 
opgenomen. De hieronder begrepen op gemeentegrond gebouwde opstallen 
zijn juridisch eigendom van Gemeente Amsterdam. Het economische 
eigendom respectievelijk het gebruiksrecht berust bij de Stichting. Gezien het 
feit dat de betreffende investeringen vaak vele jaren geleden hebben 
plaatsgevonden en de historische kostprijs niet meer te achterhalen valt, 
worden de tot en met 31 december 2000 aangeschafte activa (met 
uitzondering van de uitbreiding Plantage Doklaan) als volledig afgeschreven 
beschouwd. 

De boekwaarde per 31 december 2014 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 1.493.024 (historische kostprijs 1999 t/m 2014: € 5.780.520). 

Voor de verwerking van subsidies op materiële vaste activa wordt  
“Richtlijn 274 Overheidssubsidies” gehanteerd.

levende have
Gelet op de doelstelling van de Stichting wordt de levende have voor een  
pro memorie waarde van € 1 in de balans opgenomen.

gebouwen en dierverblijven
Onder dit hoofd zijn opgenomen de investeringen in de uitbreiding Plantage 
Doklaan alsmede de overige investeringen vanaf 1 januari 2001. 
Gebouwen en dierverblijven (voorzover niet door Gemeente Amsterdam 
betaald) worden gewaardeerd op historische kostprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen op basis van de verwachte economische levensduur. 
De historische kostprijs van deze activa wordt gesteld op het bedrag van de 
werkelijke uitgaven onder aftrek van de specifiek voor de betreffende 
investeringen ontvangen subsidies en bijdragen, alsmede onder aftrek van 
bedragen die in het verleden ten laste van hiervoor gevormde fondsen zijn 
gebracht.

installaties, transportmiddelen en inventaris
Investeringen in deze materiële vaste activa zijn tot en met 31 december 2000 
ofwel direct ten laste van het resultaat gebracht, ofwel ten laste van beschik-
bare fondsen. Investeringen vanaf 1 januari 2001 worden gewaardeerd op 
historische kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen op basis van  
de verwachte economische levensduur.
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De historische kostprijs van deze activa wordt gesteld op het bedrag van  
de werkelijke uitgaven onder aftrek van de specifiek voor de betreffende 
investeringen ontvangen subsidies en bijdragen, alsmede onder aftrek  
van bedragen die in het verleden ten laste van hiervoor gevormde fondsen  
zijn gebracht.

11.4.1.3 voorraden
De voorraden worden op kostprijs gewaardeerd onder aftrek van een eventuele 
voorziening voor incourantheid.

11.4.1.4 vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek  
van een eventuele voorziening voor oninbaarheid. De vorderingen hebben een 
looptijd van korter dan een jaar.

11.4.1.5 effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde.

11.4.1.6 liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

11.4.1.7 reserves en fondsen

algemeen
De reserves en fondsen van de stichting worden aangewend in het kader van  
de doelstelling van de stichting. Voor zover de reserves en fondsen niet worden 
gepresenteerd als continuïteitsreserve of als bestemmingsreserves in  
het kader van de doelstelling wordt dit gepresenteerd als overige reserves. 

bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van de reserves en fondsen 
gepresenteerd dat door het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. 
Dit vastgelegde deel kan niet ingezet worden voor andere activiteiten zonder 
dat het bestuur besluit over bestemmingswijziging.

De bestemmingsreserves worden onder andere gevormd ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot investeringen in projecten.
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11.4.1.8 voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.

Ingaande het boekjaar 2013 heeft Artis besloten een voorziening te vormen 
voor projecten waarvoor een hoge mate van urgentie geldt ten aanzien van het 
verrichten van groot onderhoud. Deze mate van bouwkundige urgentie wordt 
bepaald door een combinatie van enerzijds de wens het betreffende pand voor 
Artis langjarig in stand te houden en anderzijds de noodzaak binnen afzienbare 
termijn tot actie terzake te komen. Dotaties en onttrekkingen vinden plaats op 
basis van een specifiek groot onderhoud -urgentieplan voor het betreffende 
pand.

Reguliere (groot) onderhoudskosten worden verantwoord in het jaar dat  
ze zich voordoen.  

De pensioenvoorziening wordt op basis van de beste schatting gewaardeerd. 
Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen. 

Artis heeft voor haar werknemers voor de diensttijd na 17 februari 1960 een 
toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers 
hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke 
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren.  
De regeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds. Artis heeft geen 
verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij 
het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het effect van hogere premies. 
Gezien bovenstaande heeft Artis de pensioenregeling verwerkt als een 
toegezegde-bijdrageregeling en alleen de verschuldigde premies tot en  
met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De voorziening voor WW wordt gebaseerd op de contante waarde van  
de verwachte toekomstige verplichtingen.

De personeelsvoorziening ziet toe op afvloeiingsregelingen in de nabije 
toekomst en komt tot stand door inschattingen die gerelateerd zijn aan de duur 
van de respectieve dienstverbanden en WW-rechten van betrokkenen.

De voorziening voor kosten met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid 
heeft betrekking op zieke of arbeidsongeschikte personeelsleden waarbij  
de onderneming de verplichting heeft tot doorbetaling van loon of salaris.  
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De voorziening wordt bepaald aan de hand van het geschatte bedrag voor  
de doorbetalingsverplichting.

De voorziening van jubileumverplichtingen wordt bepaald aan de hand van een 
actuariële berekening over het relevante personeelsbestand en een 
statistische (leeftijdsgebonden) vertrekkans. 

De voorzieningen hebben, tenzij anders vermeld, overwegend een  
langlopend karakter.

11.4.2 grondslagen voor bepaling van het resultaat
11.4.2.1 algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het 
verslagjaar toegerekende baten enerzijds en lasten anderzijds. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra  
zij voorzienbaar zijn.

De gemeente Amsterdam verstrekt, als bijdrage in de onderhoudskosten  
van terreinen en opstallen alsmede in de exploitatielasten, een subsidie via  
het zogenaamde budgetfinancieringprincipe.

Onder de Nalatenschappen en legaten zijn begrepen de opbrengsten uit 
erflatingen en legaten welke worden verantwoord op het moment dat ze  
zijn komen vast te staan. Erflatingen en legaten waarop in het verslagjaar 
aanspraken zijn verkregen, doch welke per balansdatum nog niet zijn 
afgewikkeld, worden als bate verantwoord indien en voor zover deze ten  
tijde van het opstellen van de jaarrekening voldoende betrouwbaar zijn  
in te schatten.

Baten uit hoofde van schenkingen, donaties en giften worden verantwoord  
in het jaar van ontvangst.

11.4.2.2  overheidssubsidies 
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-
verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of 
opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat 
deze worden ontvangen en Artis de condities voor ontvangst kan aantonen. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden  
in mindering gebracht op het desbetreffende actief.
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11.4.3 toelichting op de balans
11.4.3.1 materiële vaste activa

totaal levende 
have

gebouwen 
en dier

verblijven

installaties, 
transport

middelen 
en  

inventaris

in 
 uitvoering

 

totaal

€ € € € €
afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-33,3% n.v.t.

31 december 
2013
aanschaffings-
waarde 1 22.195.249 6.911.892 159.572 29.266.714

cumulatieve  
afschrijvingen 0 -14.214.129 -5.793.193 0 -20.007.322

boekwaarde 1 7.981.119 1.118.699 159.572 9.259.391

mutaties 2014
investeringen 0 2.905.235 297.669 2.574.596 5.777.500

Correcties
aanschaffings-
waarde 0 -1.083.279 -3.750.798 0 -4.834.077

cumulatieve af-
schrijvingen 1.083.279 3.751.949 0 4.835.228

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.495.206 -570.618 0 -2.065.824

opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -1.160.043 -1.160.043

0 1.410.029 -271.798 1.414.553 2.552.784

31 december 
2014
aanschaffings-
waarde 1 24.017.205 3.458.763 1.574.125 29.050.093

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -14.626.057 -2.611.862 0 -17.237.919

boekwaarde 1 9.391.148 846.901 1.574.125 11.812.175
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€ €
De investeringen gedaan en in gebruik 
genomen in 2014 betreffen:

Installaties, transportmiddelen  
en inventaris
inventaris tuinhoreca 158.837

automatiseringsmiddelen 95.277

inventaris Welgelegen 37.805

vervoermiddel 5.750

Totaal installaties, transportmiddelen 
en inventaris 297.669

Gebouwen en dierverblijven
Ledenlokalen 2.500.000

Fazanterie Grote Volière 405.235

Totaal installaties, transportmiddelen 
en inventaris 2.905.235

De installaties, transportmiddelen en het inventaris als zekerheid voor een 
lening aan ING Bank N.V. verpand. Deze lening zal volgens het aflossingsschema 
in april 2016 volledig zijn afgelost.
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Artis investeert aanzienlijke bedragen in haar vernieuwing en maakt daarbij 
gebruik van publiek/private financiering. Voor de verwerking van deze subsidies 
wordt de “Richtlijn 274 Overheidssubsidies” gehanteerd waarbij deze subsidies 
op de investeringen in mindering worden gebracht. Deze investeringen worden 
als volgt gespecificeerd:

31 december 
2013

uitgaven in 
2014 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2014

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2014

€ € € €
masterplan
projecten
Apen- en Vogelhuis 9.455.456 -37.594 0 9.417.862

Ledenlokalen 7.683.734 5.642.498 0 13.326.232

Micropia 5.274.918 2.463.557 0 7.738.475

Groote museum 1.413.505 576.371 0 1.989.876

parkeergarage 1.184.476 0 0 1.184.476

voorbereidings-
kosten Masterplan 1.016.945 0 0 1.016.945

Artisplein 461.617 2.123.956 0 2.585.573

totaal masterplan
projecten 26.490.651 10.768.788 0 37.259.439

af: ontvangen  
doelsubsidies  
en -fondsen -33.563.066 -5.897.938 0 -39.461.004

vooruitontvangen 
subsidies -7.072.416 4.870.850 0 -2.201.565

De nog te besteden doelsubsidies zijn verantwoord onder de overige schulden 
en overlopende passiva.
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31 december 
2013

uitgaven in 
2014 resp.

ontvangen 
subsidies  

in 2014

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2014

€ € € €
overige projecten
Jaguars -268.202 1.423.710 0 1.155.508

ICT vernieuwing 
(kassa, website) 0 590.872 0 590.872

uitbreiding  
olifantenverblijf -113.393 42.268 0 -71.125

Aquarium -139.096 36.907 0 -102.189

modificatie verblijf 
onechte gavialen 505.224 3.339 -508.563 0

Fazanterie  
(Grote Volière) 31.710 373.544 -405.254 0

renovatie pand 
Weltevreden 23.912 102.214 -126.126 0

Aldabra verblijf 67.392 1.742 -69.134 0

overig 52.025 0 -50.966 1.059

totaal overige 
projecten 159.572 2.574.596 -1.160.043 1.574.125
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doelstelling
Van de totale materiële vaste activa worden voor directe aanwending  
in het kader van de doelstelling van Artis aangehouden:

doelstelling levende 
have

gebouwen 
en dier

verblijven

installaties, 
transport

middelen en 
inventaris

in  
uitvoering

totaal

€ € € € €
afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-33,3% n.v.t.

31 december 
2013
aanschaffings-
waarde 1 19.862.735 5.136.560 159.572 25.158.868

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -13.063.093 -4.454.897 0 -17.517.990

boekwaarde 1 6.799.642 681.663 159.572 7.640.878

mutaties 2014
investeringen 0 2.905.235 202.392 1.983.724 5.091.351

correctie 
aanschaffings-
waarde 0 -1.083.279 -2.778.417 0 -3.861.696

correctie cum. 
afschrijvingen 1.083.277 2.870.782 0 3.954.059

afschrijvingen 
boekjaar -1.261.954 -353.352 0 -1.615.306

opgeleverd 
in boekjaar 0 0 0 -1.160.043 -1.160.043

0 1.643.279 -58.595 823.681 2.408.365

31 december 
2014

aanschaffings-
waarde 1 21.684.691 2.560.535 983.253 25.228.479

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -13.241.770 -1.937.467 0 -15.179.237

boekwaarde 1 8.442.921 623.068 983.253 10.049.242
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bedrijfsvoering
De hieronder genoemde materiële vaste activa zijn nodig voor  
de bedrijfsvoering en betreffen voornamelijk investeringen gedaan  
voor het creëren van werkplekken voor de Artismedewerkers:

bedrijfsvoering gebouwen en 
dier 

verblijven

installaties, 
transport

middelen en 
inventaris

in uitvoering totaal

€ € € €
afschrijvings % 5-10% 10-33,3% n.v.t.

31 december 2013
aanschaffingswaarde 2.332.514 1.775.332 0 4.107.846

cumulatieve  
afschrijvingen -1.151.034 -1.338.297 0 -2.489.331

boekwaarde 1.181.480 437.035 0 1.618.515

mutaties 2014
investeringen 0 95.277 590.872 686.149

correctie  
aanschaffings waarde 0 -972.381 0 -972.381

correctie cum.  
afschrijvingen 0 881.168 0 881.168

afschrijvingen  
in boekjaar -233.251 -217.266 0 -450.517

-233.251 -213.202 590.872 144.419

31 december 2014
aanschaffingswaarde 2.332.514 898.228 590.872 3.821.615

cumulatieve
afschrijvingen -1.384.286 -674.395 0 -2.058.681

boekwaarde 948.229 223.833 590.872 1.762.934
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11.4.3.2 gemeente Amsterdam

31 december 2014 31 december 2013

€ €

afrekening structurele subsidies 0 230.860

0 230.860

Bij de instandhoudingssubsidie was het tot en met 2013 gebruikelijk dat als 
voorschot 95% van het jaarbedrag wordt uitgekeerd. Het restant van 5%  
wordt betaald na overlegging van de goedkeurende controleverklaring  
bij de jaarrekening over het betreffende jaar. In 2014 werd de volledige 
instandhoudingssubsidie als voorschot uitbetaald.

11.4.3.3 overige vorderingen en overlopende activa

31 december 
2014

31 december 
2013

€ €
erflatingen en legaten 585.323 210.323

afrekening pacht horeca 170.495 0

interest 78.549 134.651

teruggaaf energiebelasting 48.876 40.000

teruggaaf inzake Warmtekrachtkoppeling 33.378 0

vooruitbetaalde contracten en abonnementen 22.187 13.888

Arbo Unie contract 2.433 2.849

nog te factureren omzet 0 58.188

teruggaaf deel basispremie WAO/WIA 2013 0 38.516

diversen 19.856 12.900

961.096 511.315

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2014 als post ‘erflatingen en legaten’ die bedragen opgenomen waarvan door 
een notaris een opgave is verstrekt. De overige ontvangen mededelingen van 
erflatingen en legaten worden als P.M.-recht in de toelichting vermeld.

11.4.3.4 effecten
De effecten betreffen Nederlandse Staatobligaties met een looptijd van 
1998/2028 en een rentepercentage van 5,5%. De in de balans opgenomen 
effecten zijn vrij beschikbaar. Artis is voornemens de obligaties voor lange 
termijn aan te houden.
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11.4.3.5  liquide middelen
De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

11.4.3.6 continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

continuïteitsreserve
€

stand per 31 december 2013 4.500.000

mutatie uit resultaatverdeling 0

stand per 31 december 2014 4.500.000

Het boekjaar 2014 wordt afgesloten met een resultaat van € 868.800. Dit 
resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dierverblijven.

De doelstelling van Artis is dat deze reserve minimaal de helft van  
de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (voor Artis te definiëren als  
zijnde de personeels kosten) bedraagt. De benodigde continuïteitsreserve  
is, evenals in 2013, gesteld op € 4.500.000.

11.4.3.7 bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van de reserves en fondsen 
gepresenteerd dat door derden bij haar gift als fonds is geoormerkt of dat door 
het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. Dit vastgelegde deel kan 
niet ingezet worden voor andere activiteiten zonder dat het bestuur besluit 
over bestemmingswijziging. De bestemmingsreserves worden onder andere 
gevormd ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten met betrekking  
tot investeringen in projecten.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

bestemmings
reserves

stand  
31122013

onttrekking 
2014

dotatie 2014 stand  
31122014

€ € € €
waterkwaliteit 
algemeen 43.711 -43.711 0 0

dierverblijven 3.797.362 43.711 868.800 4.709.873

totaal 3.841.073 0 868.800 4.709.873

De onttrekking aan de bestemmingsreserves betreft de overheveling  
van de bestemmingsreserve inzake algemene waterkwaliteit aan de 
bestemmingsreserve voor dierverblijven. Een bestemmingsreserve voor 
algemene waterkwaliteit wordt niet als zodanig noodzakelijk geacht.
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11.4.3.8 voorzieningen

11.4.3.8.1 onderhoud

onderhoud
€

stand per 31 december 2013 1.000.000

dotatie wegens uitgaven 2.000.000

stand per 31 december 2014 3.000.000

De voorziening wordt vanaf 2013 specifiek voor grote onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden aan het monumentale Aquarium gevormd. 
Gedurende het boekjaar 2014 is gebleken dat de constructieve gebreken  
aan met name de zoutwaterkant van het pand dusdanig ernstig van aard zijn, 
dat het noodzakelijk is een onderhoudsvoorziening versneld te vormen.  
Aan de onderhoudsvoorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag  
waarin rekening is gehouden met de hoogte van de noodzakelijke uitgaven  
en het moment van besteding. 
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11.4.3.8.2 voorzieningen pensioenen en FPU
Het verloop van de voorzieningen pensioenen en FPU is als volgt:

pensioenvoorziening voorziening FPU
€ €

stand per 
31 december 2013 505.587 8.649

onttrekkingen wegens  
uitkeringen -44.897 -6.543

460.690 2.106

mutatie boekjaar 15.019 -2.106

stand per  
31 december 2014 475.709 0

Pensioenuitkeringen aan het personeel van de Stichting terzake van de 
diensttijd na 17 februari 1960 vallen onder de bepalingen van de Pensioenwet 
1992 en worden uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.  
De dekkingsgraad van het ABP bedroeg in december 2014 101,1%.

Uitkeringen met betrekking tot de diensttijd van voor deze datum komen  
ten laste van de pensioenvoorziening die getroffen is door de Stichting.  
De actuariële berekening van deze pensioenvoorziening is gebaseerd  
op de volgende uitgangspunten:
• rekenrente van 1,25% (2013: 2,25%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2014
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• indexatie 2%

De voorziening FPU was gevormd op basis van een door de Stichting afgesloten 
overeenkomst “uitvoering FPU-gemeenten” met het VUT-fonds van het ABP. 
Deze overeenkomst was aangegaan door de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten en daardoor van toepassing voor iedere organisatie die het 
Ambtenarenreglement Amsterdam (ARA) toepast. Hierin was overeen-
gekomen dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een 
uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop werknemers volgens  
het FPU-reglement recht hebben. Per 31 december 2014 zijn er geen personeels-
leden in Artis werkzaam waar een mogelijke FPU-verplichting voor geldt.
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11.4.3.8.3 voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het verloop van de voorzieningen WW en Ziekte en arbeidsongeschiktheid  
is als volgt:

WWvoorziening ziekte en arbeids 
ongeschiktheid

€ €
stand per  
31 december 2013 248.810 448.135

onttrekkingen wegens  
uitkeringen -52.053 -93.323

196.757 354.812

mutatie boekjaar 7.448 0

stand per  
31 december 2014 204.202 354.812

De voorziening betreffende door de Stichting te betalen WW is gebaseerd op 
de contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening 
houdend met 1,25% rente (2013: 2,25%). De voorziening voor door de Stichting 
te betalen WW heeft een overwegend langlopend karakter.

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt getroffen wanneer  
één of meerdere medewerkers aan te merken zijn als langdurig ziek, rekening 
houdend met 1,25% rente (2013: 2,25%). Omdat Artis gedeeltelijk eigen risico 
dragend is voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen),  
is het mogelijk dat Artis een gedeelte van de kosten van medewerkers die 
gebruik maken van de WIA voor haar rekening moet nemen. Deze verplichting is 
voor 2014 voor zover betrouwbaar in te schatten opgenomen in de voorziening.

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een overwegend 
langlopend karakter.
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11.4.3.8.4 personeelvoorziening
Voor medewerkers met een afvloeiingsregeling waarover individuele afspraken 
zijn gemaakt is een personeelsvoorziening getroffen.

Het verloop van de personeelsvoorziening is als volgt:

personeelvoorziening

€
stand per 31 december 2013 11.393

onttrekkingen wegens uitkeringen -11.393

0

dotatie boekjaar 450.000

stand per 31 december 2014 450.000

De voorziening heeft een overwegend kortlopend karakter.

11.4.3.8.5 jubileumverplichtingen
Met ingang van het verslagjaar 2005 verwerkt Artis haar verplichtingen uit 
hoofde van jubileumuitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ Richtlijn 
271. Dit betekent dat in de balans de contante waarde (rente 1,25%, 2013: 
2,25%) wordt opgenomen van de jubileumaanspraken voortvloeiend uit de 
bestaande arbeidsvoorwaarden. Tot en met 2004 werden jubileumuitkeringen 
verwerkt in het jaar waarin de verplichting tot uitkering ontstond.

Jaarlijks vindt een doorrekening van de voorziening plaats waardoor  
vastgesteld kan worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit.  
In 2014 heeft dit tot een vrijval van € 1.750 uit de voorziening geleid.
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11.4.3.9 langlopende schulden

geldgever
resterende  

looptijd
rente hoofdsom

jaar €

ING Real Estate 5 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 7 7,30% 1.134.451

gemeente Amsterdam 21 4,25% 354.150

ING 3 5,20% 750.000

geldgever stand per 
31122013

aflossings
verplich 

tingen 2014

looptijd  
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31122014

€ € € € €

ING Real Estate 850.845 170.167 680.678 0 680.678

ING Real Estate 397.052 56.723 226.892 113.437 340.329

gemeente  
Amsterdam 148.742 7.083 28.332 113.327 141.659

ING 168.750 75.000 93.750 0 93.750

1.565.389 308.973 1.029.652 226.764 1.256.416

De stand per 31 december 2014 geeft de resterende looptijd langer dan een 
jaar weer. 

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zoals 
hierboven toegelicht zijn opgenomen onder de schulden op korte termijn.

Als zekerheid voor beide ING Real Estate leningen zijn de rechten uit de 
overeenkomst betreffende het recht van exploitatie van de bestaande 
restaurants, met uitzondering van café-restaurant de Plantage, overgedragen. 

Per 22 februari 2007 is ten behoeve van de verbouwing van de Volharding in 
2008 een Rentevastlening met een looptijd van 10 jaar en een rente van 5,2% 
afgesloten. De hoofdsom van de lening is € 750.000. De aflossingsverplichting 
bedraagt € 18.750 per 3 maanden voor het eerst op 1 april 2007. Als zekerheid 
geldt verpanding van de bedrijfsuitrusting van de Stichting.
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11.4.3.10 overige schulden en overlopende passiva

31 december 2014 31 december 2013
€ €

vooruit ontvangen subsidies Masterplan 2.201.565 7.072.416

vooruit ontvangen lidmaatschapsgelden 1.762.805 1.719.460

vooruit ontvangen bedragen adoptie 137.789 166.628

vakantiegelden 247.177 285.637

vakantiedagen 199.524 224.852

vooruit ontvangen entreegelden 165.040 227.416

eenmalige uitkering personeel 97.800 96.660

reservering voor kosten  
tentoonstellingen 64.824 64.824

vooruit ontvangen opbrengst parkzalen 42.795 7.626

elektriciteit en water 37.859 43.122

Micropia TV campagne 35.155 0

accountantskosten 28.840 15.000

jaarverslag 15.000 15.000

huurpenningen 15.000 0

juridische diensten 4.665 0

portokosten 2.376 16.267

gas 1.639 -17.598

waarborgsom 0 22.689

diversen 95.571 27.967

5.155.424 9.987.966

* Voor een nadere toelichting op de vooruit ontvangen subsidies Masterplan verwijzen zij naar 
de toelichting op de materiële vaste activa op pagina 119.

11.4.3.11 niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

11.4.3.11.1 financiële rechten
De Stichting heeft als niet in de balans opgenomen recht een aanspraak  
op een aantal erflatingen en legaten waarvan de omvang nog niet voldoende 
betrouwbaar te bepalen is. 

Dit kan zijn doordat onroerende en roerende zaken die deel uitmaken van  
een nalatenschap nog verkocht moeten worden, nalatenschappen nog in 
vruchtgebruik zijn bij derden dan wel dat de aanslag successierechten nog  
niet definitief is opgelegd. Indien de omvang ten tijde van het opstellen van  
de jaarrekening voldoende is in te schatten, wordt het betreffende bedrag  
als vordering op de balans opgenomen. 
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11.4.3.11.2 financiële verplichtingen
In 2014 is Artis op beperkte schaal verplichtingen aangegaan voor 
onderhoudsprojecten en investeringen in 2015. Deze projecten vallen binnen 
het reguliere en in de begroting voor 2015 opgenomen onderhoudsplan en 
worden gedurende het jaar 2015 opgeleverd.

Deze verplichtingen belopen ultimo 2014 een bedrag van € 1.350.000
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11.4.4 toelichting op de winst- en verliesrekening

bestemming 
lasten

doel
stelling

eigen 
fondsen

werving

beheer en 
admini

stratie

totaal 
2014

begroot 
2014

totaal 
2013

€ € € € € €

salariskosten 5.713.427 138.871 628.901 6.481.199 6.783.249 6.563.222

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.404.220 44.595 190.660 1.639.475 1.740.895 1.835.874

overige 
personeels kosten 846.221 31.425 146.273 1.023.919 773.550 1.032.852

mutatie  
personeel-
voorziening 660.000 0 0 660.000 0 -6.876

afschrijving en 
rente 2.167.479 0 0 2.167.479 2.039.400 2.436.316

overige exploita-
tiekosten 10.363.525 0 1.033.527 11.397.051 9.158.475 10.416.312

21.154.872 214.891 1.999.361 23.369.123 20.834.569 22.277.701
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11.4.4.1  baten uit eigen fondsenwerving

2014
begroot 

2014 2013
€ € €

baten uit eigen  
fondsenwerving
adoptie dieren en groen 387.306 375.000 375.555

schenkingen 60.982 150.000 16.429

sponsoring en advertenties 131.828 180.000 84.467

nalatenschappen en legaten 692.962 75.000 317.337

brutomarge winkelverkopen 634.398 545.000 485.440

1.907.566 1.325.000 1.279.228

kosten eigen fondsenwerving
directe verwervingskosten 31.425 75.000 60.815

uitvoeringskosten 183.466 169.842 86.624

214.891 244.842 147.439

kosten eigen fondsenwerving  
in % van baten uit eigen  
fondsenwerving 11,3% 18,5% 11,5%

netto baten uit eigen  
fondsenwerving 1.692.675 1.080.158 1.131.789

Het beleid van Natura Artis Magistra is om de verhouding tussen de kosten en 
opbrengsten uit eigen fondsenwerving onder de CBF-norm van 25% te houden.

De lasten uit eigen fondsenwerving bestaan uit de directe loonkosten  
van personeelsleden en de direct aan fondsenwerving toewijsbare kosten 
(folders, lidmaatschappen, gidsvermelding etc.)
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11.4.4.2 subsidies van overheden

2014
begroot 

2014 2013
€ € €

subsidies gemeente  
Amsterdam
exploitatie- en  
onderhoudssubsidie 4.746.000 4.740.000 4.731.210

overige subsidies 20.000 0 20.000

4.766.000 4.740.000 4.751.210

11.4.4.3 besteed aan doelstelling
Toerekening van kosten aan de afzonderlijke doelstellingen is voor Artis niet 
eenvoudig omdat in de uitvoering doelstellingen elkaar overlappen. Om een 
voorbeeld te geven: Artis heeft als doelstelling o.m. het vervullen van een 
maatschappelijke rol, met name door educatie over de relatie tussen mens  
en natuur en het beschermen van bedreigde dier- en plantsoorten. De in Artis 
gehuisveste dieren dragen aan beide doelstellingen bij. Toerekening van kosten 
voor het huisvesten van de dieren naar één van beide doelstellingen is daarmee 
praktisch onmogelijk of uitzonderlijk arbitrair.

2014
begroot 

2014 2013
€ € €

baten
totale baten 24.237.923 20.514.747 22.724.378

lasten
besteed aan doelstelling 21.154.871 18.732.073 20.500.081

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 87% 91% 90%

 ~jaarrekening 
hoofdstuk 11



jaarverslag 2014 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

135

11.4.4.4 kosten beheer en administratie
Onder “kosten beheer en administratie” zijn de volledige personeelskosten  
van directie en de afdelingen Planning & Control (bestaande uit financiële 
administratie, roosterbureau en ICT) en managementassistentie verantwoord. 
Daarnaast een kwart van de personeelskosten van de afdeling Personeel  
& Organisatie. Deze verdeling is gehanteerd omdat P&O ongeveer 75% voor  
de doelstelling van Natura Artis Magistra werkt. Vervolgens zijn de directe 
kosten voor automatisering, accountants, banken, verzekeringen, salaris-
verwerking en juridische adviezen opgenomen onder de post “beheer en 
administratie”.

2014
begroot 

2014 2013
€ € €

salariskosten 628.901 646.778 617.613

sociale lasten en pensioenpremies 190.660 173.876 155.554

overige exploitatiekosten 1.179.801 697.000 857.014

1.999.362 1.517.654 1.630.181

kosten beheer en administratie in %  
van totale baten 8,2% 7,3% 7,2%

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2014 incidenteel hoger  
dan gebruikelijk als gevolg van vernieuwingskosten op het gebied van ICT, 
waarvoor tijdelijk meer arbeidskracht werd ingezet. Voorts zijn er hogere 
assurantiekosten als gevolg van vernieuwingen en hogere baten.
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11.4.4.5 personeelskosten

2014 begroot 2014 2013
€ € €

salarissen inclusief toeslagen 6.506.527 6.783.249 6.602.607

mutatie gereserveerde  
vakantiedagen -25.328 0 -48.943

doorberekende salariskosten 0 0 9.558

salariskosten 6.481.199 6.783.249 6.563.222

sociale lasten 788.552 782.267 734.428

mutatie WW-voorziening 7.448 10.000 24.694

mutatie voorziening ziekte  
en arbeidsongeschiktheid -41.233 50.000 167.270

pensioenpremies 871.795 892.628 885.051

mutaties voorziening FPU -2.106 2.500 14.794

mutatie pensioenvoorziening 15.019 3.500 9.637

sociale lasten en pensioenpremies 1.639.475 1.740.895 1.835.874

salarissen, sociale lasten  
en pensioenpremies 8.085.908 8.524.144 8.399.096

kosten extern personeel 824.943 712.550 710.288

studie- en opleidingskosten 57.766 100.000 49.758

overige personeelskosten 141.210 210.650 272.806

overige personeelskosten 1.023.919 1.023.200 1.032.852

mutatie personeelsvoorziening 660.000 0 -6.876

660.000 0 -6.876

totaal personeelskosten 9.804.593 9.547.344 9.425.072

Gedurende het jaar 2014 zijn gemiddeld 164 fte’s (fulltime equivalenten 
berekend op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, 
exclusief extern personeel, in dienst. In 2013 waren gemiddeld 166 fte’s in dienst.

Artis had in 2014 (2013: nihil) geen medewerkers die buiten Nederland 
werkzaam waren. 
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De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2014: € 138.428 (2013: € 138.764). 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in deze hoedanigheid  
geen bezoldiging. 

De bezoldiging van de directie laat zich als volgt specificeren:

naam H. Balian

functie algemeen directeur
dienstverband €
aard onbepaald

uren 38

parttime percentage n.v.t.

periode 2014

bezoldiging €
jaarinkomen

bruto loon / salaris 96.925

vakantiegeld 7.754

eindejaarsuitkering 6.639

jubileumuitkering 500

Totaal jaarinkomen 111.818

SV lasten (werkgeversdeel) 7.149

vergoedingen / bijtellingen 639

pensioenlasten 18.822

totaal overige lasten en vergoedingen 26.610

totaal bezoldiging (2014) 138.428

totaal bezoldiging (2013) 138.764
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11.4.4.6 afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2014 begroot 2014 2013
€ € €

betaalde rente 101.655 151.400 124.770

afschrijvingen 2.065.824 1.888.000 2.311.546

2.167.479 2.039.400 2.436.316

rentebaten 2014 begroot 2014 2013
€ € €

ontvangen rente 123.686 50.000 184.201

123.686 50.000 184.201

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

11.5 overige gegevens
11.5.1 statutaire resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting zijn geen bepalingen opgenomen over  
de bestemming of verwerking van het resultaat over het boekjaar.

11.5.2 voorstel resultaatbestemming 2014
Voorgesteld wordt het resultaat van € 868.800 over 2014 ten gunste te brengen 
van de bestemmingsreserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

11.5.3 vestigingsplaats en -adres
Het vestigingsadres van Natura Artis Magistra is Plantage Kerklaan 38-40,  
1018 CZ te Amsterdam.
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11.6  controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting tot instandhouding van  
de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting tot 
instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 
Natura Artis Magistra te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven 
in overeenstemming met Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen  
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. De directie is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening 
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeen-
stemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controle-
standaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van 
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. 
De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s 
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van 
fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
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controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 
brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de 
directie van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 
algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 
en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting tot instandhouding van de 
Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra 
per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met 
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor 
de Jaarverslaggeving.

mededeling betreffende het jaarverslag
Wij hebben het jaarverslag gelezen teneinde van materieel belang zijnde 
inconsistenties, indien aanwezig, met de gecontroleerde jaarrekening te 
onderkennen. Op basis van het doorlezen van het jaarverslag vermelden wij dat 
het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
informatie in de jaarrekening en dat het jaarverslag alle informatie bevat die 
vereist is volgens Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende 
instellingen’. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden 
uitgevoerd op de informatie in het jaarverslag. 

Amsterdam, 22 april 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

origineel getekend door drs. Jan L. Sebel RA
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bijlage A
De Raad van Toezicht en de directie van Natura Artis Magistra bestaan  
per 14 april 2015 uit de volgende leden: 

Uri Coronel (voorzitter)
Termijn tot 10 april 2017. Overige functies: 
• Lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport 
• Lid Bestuur Alzheimercentrum VUmc 
• Vice-voorzitter Amsterdamse Sportraad 
• Voorzitter Raad van Advies Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Kees de Boo (lid financiële commissie) 
Termijn tot 10 april 2017. Overige functies: 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Vesteda 
• Lid Raad van Commissarissen Propertize 
• Lid Raad van Commissarissen Pro Senectute
• Lid commissie gedragscode Neprom

Saskia Reuling 
Termijn tot 25 maart 2016. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.  
Overige functies: 
• Mediationadvocaat ReulingSchutte
• Voorzitter Klachten- en Geschillencommissie Nivre (Ned. Instituut van 

Register experts 
• Lid Bestuur String Quartet Biënnale Amsterdam (SQBA)

Gerdi Verbeet
Termijn tot 1 oktober 2015. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.  
Overige functies:
• Voorzitter Raad van Toezicht van de Nederlandse Patiënten Federatie (NPCF)
• Voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds Kinderopvang
• Voorzitter Raad van Commissarissen Novamedia
• Voorzitter Bestuur Rathenau Instituut
• Lid Raad van Commissarissen Siemens NL
• Voorzitter Advisory Board LOI
• Lid Raad van Toezicht Anne Frank Huis 
• Voorzitter Raad van Toezicht Paleis het Loo
• Voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top
• Bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging
• Bestuurslid van de stichting VSB Poëzieprijs
• Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Voor overige functies zie www.gerdiverbeet.nl
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Jan Buné (lid financiële commissie)
Termijn tot 25 februari 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.  
Overige functies:
• Lid van het College van het Commissariaat voor de Media
• Independent director van Mail.Ru Group Ltd.
• Voorzitter van de Adviescommissie Governance, Risk & Compliance van  

de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 
• Niet-uitvoerend bestuurder Burgland Vastgoed B.V.
• Arbiter en gerechtelijk deskundige

Paul Luijten
Termijn tot 12 november 2016. Hierna nog tweemaal hernoembaar.  
Overige functies :
• Sr. director external relations Schiphol Group
• Voorzitter Permanente Scouting Commissie VVD
• Lid van de Raad van Commissarissen van Hotel Okura
• Ambassadeur Koninklijk Concertgebouw Orkest
• Lid Bestuur Vrienden van Stadsherstel
• Penningmeester Schipholfonds 
• Bestuurslid Amsterdam Museum Fonds (Amsterdam Museum) 
• Associate director Hill+Knowlton Strategies 
• Lid bestuur Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht

Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur) 
Overige functies: 
• Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen 
• Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
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