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De Romeinse dichter Ovidius 
schreef in zijn invloedrijke boek De 

Metamorphosen “omnia mutantur, 
nihil interit – alles verandert, niets 

gaat ten gronde”. Het is een 
uitspraak die bijzonder van 

toepassing is op de grootste 
vernieuwing in het bestaan van 

Natura Artis Magistra. Artis past zich 
aan naar de wensen en eisen van de 
steeds veranderende wereld , maar 

tegelijkertijd verliest Artis niets van 
haar authenticiteit. Met liefde wordt 

gewaakt over en gezorgd voor alles 
wat Artis rijk is. Er wordt behouden, 

maar ook getransformeerd ten 
behoeve van toekomstige 

bestemmingen. In haar vernieuwing 
gaat Artis zowel materieel als 

immaterieel terug naar haar kern: de 
natuur als leermeesteres van kunst 

en wetenschap. Bestaande tradities 
en kwaliteiten worden behouden en 
omgezet in een vorm die past in het 

hier en nu. Zo voegt Artis het oude 
en het nieuwe samen tot een nog 

niet bestaande nieuwe, betekenis. In 
het nieuwe Artis leert men niet 

alleen over de natuur maar men 
leert er ook zichzelf kennen.
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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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wandel onder de bomen
bewonder de dieren en planten
reis naar de sterren
geniet van het erfgoed
bestudeer wat je ziet
zit in het gras
beleef natuur midden in de stad
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07~ bericht van de Raad van Toezicht

Geachte lezer, Amsterdam, 17 juni 2013

Natura Artis Magistra (de natuur is de leermeesteres van kunst en wetenschap) 
is sinds haar oprichting in 1838 uitgegroeid tot het groene hart van Amsterdam; 
een oase van rust en natuur, midden in de stad. Een plek waar natuur, cultuur en 
erfgoed samenkomen. Al bij haar oprichting had Artis tot doel ‘het bevorderen 
van de kennis der natuurlijke historie op eene aangename en aanschouwelijke 
wijze’. Artis wil ook vandaag, als instituut van nationaal belang, een kennistuin 
zijn en blijven. De Raad van Toezicht ondersteunt daarom van harte de 
transformatie die Artis doormaakt als gevolg van de uitvoering van haar grote 
vernieuwing. 

Artis stimuleert bij haar bezoekers liefde en zorg voor de natuur. Want natuur is 
van fundamenteel belang – zowel economisch als voor de kwaliteit van leven – 
en hoort een centrale positie in te nemen in onze maatschappij. Artis wil 
daarom excelleren in haar educatieve taak: álle bezoekers, van scholieren tot 
politici en van toeristen tot stagiairs, iedereen moet iets geleerd hebben van of 
moet iets ‘meenemen’ na een bezoek aan Artis. De zorg en liefde voor de 
natuur die Artis bij haar bezoekers wil creëren, wordt ook doorgevoerd in haar 
interne organisatie door permanent aandacht te besteden aan duurzaamheid, 
cultuur en historische waarde. 

In 2012 kwam de raad van Toezicht zes keer bijeen. Tijdens die vergaderingen 
werden veel besluiten genomen die enerzijds betrekking hadden op de 
dagelijkse gang van zaken binnen Artis en anderzijds betrekking hadden op de 
grote vernieuwing die Artis doormaakt. Het Operationeel Plan 2013 werd 
goedgekeurd. Ter waarborging van een goede financiële governance werden 
een treasurystatuut, de procuratievolmachten binnen het managementteam 
en de organisatietopstructuur vastgesteld. Ter besluit lagen ook de uitgebreide 
plannen voor restauratie en herinrichting van de historische Ledenlokalen. Een 
voor de toekomst van Artis belangrijk besluit, omdat in deze Ledenlokalen nu 
onder meer ’s werelds eerste microZOO gevestigd wordt. In het verlengde van 
de doelstelling ‘meer ruimte voor dieren en planten’ werd ook goedkeuring 
verleend aan het voornemen om het verblijf van de onechte gavialen te 
vernieuwen.
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Daarnaast heeft de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de OR en 
een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. In 2012 kwam 
de financiële commissie tweemaal bijeen om met de accountant te overleggen. 
Om de continuïteit van de Raad te borgen is per 1 oktober 2012 een nieuw lid 
benoemd; mevrouw Gerdi Verbeet. Zij vervangt Cees Vervoorn die in maart 
2013 is afgetreden en niet meer herbenoembaar is, omdat hij reeds tweemaal 
is herbenoemd. Ook Henk Hofstee, lid van de financiële commissie is om 
dezelfde reden in maart 2013 na 9 jaar afgetreden. Hij is op 25 februari 2013 
opgevolgd door de heer Jan Buné als lid van de Raad van Toezicht en Financiële 
Commissie. De Raad van Toezicht is de heren Vervoorn en Hofstee dankbaar 
voor hun grote inzet voor Artis gedurende de afgelopen negen jaar.

Frank de Grave 
voorzitter Raad van Toezicht

~ bericht van de Raad van Toezicht
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09~ bericht van de directie 

Geachte lezer, Amsterdam, 17 juni 2013

2012 was in veel opzichten een mooi jaar voor Natura Artis Magistra. Bijna  
één en een kwart miljoen bezoekers, 2% minder dan in het recordjaar 2011, 
passeerden de poort met de vergulde adelaars en maakten een wandeling door 
de tuin. Een tuin waarin, ieder op zijn eigen manier, kon genieten van de dieren, 
de planten, de monumenten en het park en zo de natuur kon ervaren en hoe 
die samenhangt met onze cultuur. 

De natuur verwondert ons elke dag weer. Haar diversiteit is enorm. In 2012 
stonden de Vergeten Dieren in Artis centraal. Want Artis is zoveel meer dan de 
altijd populaire leeuwen, gorilla’s en olifanten. Juist de dwergoeistiti’s, axolotls, 
helmbasilisken of konijnenuilen zijn het waard om in de schijnwerpers gezet te 
worden. Dat we dit succesvol deden, bleek wel uit het feit dat onze bezoekers al 
snel bij de hoofdingang vroegen naar de kortste route naar de brede flappentak 
of de gehoornde koffervis.

Het afgelopen jaar was ook in financieel opzicht een mooi jaar voor Artis.  
De jaarrekening sluit met een batig saldo van € 1.132.000. Een resultaat dat 
enerzijds is gerealiseerd, doordat we onze interne processen steeds beter  
op orde hebben en anderzijds ook in economisch moeilijke tijden aan de 
behoeften van een zeer gediversifieerd publiek voldoen. Ook de trouwe groep 
particulieren en zakelijke vrienden die ons steunen is van wezenlijk belang. Een 
groot deel van het hoger dan geplande positieve resultaat is te danken aan een 
nalatenschap. Een meevaller voor de noodzakelijke vernieuwingen van 
dierverblijven.

2012 was ook een jaar waarin we weer een aantal belangrijke stappen hebben 
gezet in de grote transformatie die Artis doormaakt. Een verandering die steunt 
op de drie pijlers: meer ruimte voor dieren en planten, meer ruimte voor 
educatie en meer ruimte voor erfgoed. Het eerste grote resultaat was de 
realisatie van ons, door de bezoekers steevast hoog gewaardeerde 
Vlinderpaviljoen, in 2006. In 2011 werden het Apenhuis en het Vogelhuis 
gerestaureerd en heringericht in lijn met onze nieuwe visie. In 2012, zes jaar na 
het Vlinderpaviljoen, zijn we begonnen met de uitvoerende voorbereidingen 
voor de restauratie van de monumentale Ledenlokalen.  
Een grote en belangrijke fase in de metamorfose die Artis doormaakt. In dit 
rijksmonument wordt onder meer de microZOO gevestigd, een wereldprimeur 
waar de onzichtbare wereld van de micro-organismen zichtbaar wordt en 
waarvoor in 2012 het definitieve ontwerp is afgerond.
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10~ bericht van de directie 

Om meer ruimte voor dieren en planten te kunnen creëren, wil Artis haar 
parkeerplaats ondergronds brengen. Hierdoor ontstaat 1,7 hectare groen in  
de historische binnenstad van Amsterdam. In 2012 is het ontwerp voor de 
ondergrondse parkeergarage afgerond. Op basis van dit ontwerp is een 
omgevingsvergunning verleend. Voor de bouw is een aannemer geselecteerd. 
Tegen de verleende vergunning loopt nog een door enkele buurtbewoners 
aangespannen rechtszaak. Tegen de aan Artis verleende milieuvergunning 
loopt ook nog een rechtszaak. De uitkomst van deze rechtszaken kan gevolgen 
hebben voor de voorgenomen bouw van de parkeergarage. 

Onderdeel van de transformatie van Artis is het versterken van onze museale 
en culturele rol. Artis heeft naast haar planten- en dierencollecties, waaronder 
een zoölogische collectie en een arboretum met 70 monumentale bomen, ook 
een kunstcollectie, een monumentale collectie met 26 rijksmonumenten en 
één gemeentelijk monument en een historische collectie. In 2012 zijn 
belangrijke stappen gezet om tot een beter beheer van deze waardevolle 
collecties te komen en de collecties nog meer te integreren in onze educatieve 
programma’s. Immers, veel van deze collecties vertellen het verhaal van de 
veranderende relatie tussen mensen en natuur. Een verhaal dat de leidraad is 
voor de planontwikkeling en invulling van het Groote Museum. 

De vernieuwde Ledenlokalen en het Groote Museum liggen aan  
het toekomstige Artisplein. Een openbare, groene, bruisende, culturele 
ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. In 2012 hebben we de plannen 
voor dit plein verder uitgewerkt. Om het plein nadrukkelijker met de stad te 
verbinden, is in 2012 het gebouw afgebroken waarin voorheen het Geologisch 
Museum was gevestigd en dat de Ledenlokalen en het Groote Museum aan 
elkaar verbond. Daardoor komen deze prachtige monumenten nu veel meer 
tot hun recht en zijn nu de eerste contouren van wat het toekomstige plein gaat 
worden al zichtbaar geworden.

Artis is trots op haar erfgoed en wil dit behouden voor toekomstige generaties. 
Dierwelzijn is hierbij een essentiële randvoorwaarde. In 2012 zijn de oostvleugel 
van de Fazanterie, het Wolvenhuis en een van de Salmhuisjes gerestaureerd. 
Dit gebeurt met veel respect voor het verleden. Een verleden dat soms als door 
een detective moet worden ontsloten en wat tot verrassende vondsten leidt. 
Het kleurenonderzoek dat we deden bij de Salmhuisjes toonde aan dat deze 
loodsen in chaletstijl in de 19de eeuw niet wit, maar juist bruin waren. Het 
kleurenonderzoek in de Ledenlokalen bracht onder meer aan het licht dat in de 
hoekvilla’s een van de allereerste industriële behangen van Nederland is 
gebruikt. Het vormt een kostbaar onderdeel van de historische Artiscollectie.
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11~ bericht van de directie 

Al sinds haar oprichting staat educatie centraal in ons instituut. Zo ook in 2012. 
De focus lag op het versterken van ons leermeesterschap. Onze eigen 
organisatie werd hiervoor versterkt. Nieuwe programma’s werden ontwikkeld, 
waardoor we beter rekening kunnen houden met de verschillende 
informatiebehoeftes van onze bezoekers. In 2012 kreeg Artis ook nieuwe 
bewegwijzering zodat bezoekers nog beter hun eigen route kunnen 
uitstippelen. Op de palen van de nieuwe wegwijzers staan inheemse vogels 
zoals de kerkuil, spreeuw of ekster. Daarnaast is er een Artis-app ontwikkeld; 
een nieuwe, mobiele verdiepingsmogelijkheid voor bezoekers die hun 
bezoekervaring aanvult, deze had 27.500 downloads in 7 maanden tijd. Ook 
buiten haar eigen poorten draagt Artis haar leermeesterschap uit. Artis 
participeert in het publieke debat. Via talloze Nederlandse en internationale 
kranten, websites, televisie- en radioprogramma’s vertelt Artis bijzondere 
verhalen over haar collecties en over de samenhang tussen menselijk handelen 
en de natuur. 

Alles in Artis is het vertellen van verhalen. Dierverblijven werden daarom 
aangepast om ze nog verhalender te maken. Natuurlijk gedrag van de dieren 
wordt gestimuleerd door gedragsverrijking en door de verblijven meer aan te 
passen aan de habitat van de dieren. Zo werd in 2012 het wilde-hondenverblijf 
geheel vernieuwd, is gestart met karkasvoeding bij onder andere de vale gieren 
en zijn op de Savanne de ruiven van de giraffen geheel vernieuwd. In 2012 is 
gestart met de vernieuwing van het verblijf van de onechte gavialen en de 
wolvenvallei. Het ontwerp voor het nieuwe jaguarverblijf werd afgerond en er is 
begonnen met het ontwikkelen van plannen voor een nieuw olifantenverblijf.

De Artis Academie is een belangrijke pijler onder ons leermeesterschap. In 
samenwerking met onze Artis-professor Erik de Jong werden goed bezochte 
lezingen, cursussen, workshops en colleges georganiseerd om de samenhang 
tussen natuur, mens en cultuur te doen begrijpen. In 2012 vierde Artis Ateliers 
haar 25-jarige jubileum. In Artis Ateliers kunnen bezoekers leren tekenen, 
schilderen, boetseren of fotograferen. Doordat de natuur steeds de 
inspiratiebron vormt, leren de deelnemers op een andere manier naar de 
planten en dieren te kijken en hen opnieuw te ontdekken. Voor het jubileumjaar 
werd het aanbod van Artis Ateliers extra uitgebreid. 

Leermeesterschap is niet alleen gericht op onze bezoekers. Artis was in 2012 
ook weer een belangrijke stageplaats. Ruim honderd scholieren en studenten 
liepen stages. Zo plantten stagiairs van het groene onderwijs uit Noord-Holland 
175.000 bollen in het kader van het 175-jarige jubileum in 2013. Leermeester-
schap heeft ook betrekking op onze eigen medewerkers. In 2012 hebben we het 
kernteam bestaande uit ons middenmanagement getraind in hun dubbelrol 
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tussen medewerkers en management. Voor onze medewerkers, jong en oud,  
is het Artis-gilde verder ontwikkeld. In het Artis-gilde leert iedereen van hun 
ervaren collega’s die hun vakmanschap en inzicht op hun specifieke gebied 
overdragen. Ook onze ruim 170 vrijwilligers kregen bijscholingen. We hebben 
een volwaardige oefenruimte bij onze fysiotherapiepraktijk ingericht waar 
medewerkers kunnen trainen om fysiek fit te blijven.

Ook onze collecties zijn ons kapitaal. Dat kapitaal zetten we in om onze rol als 
leermeester zo goed mogelijk te kunnen vervullen. En dat kan natuurlijk altijd 
nog weer beter. We ontwikkelen ons daar continu in. Ons diercollectieplan is in 
2012 geheel herzien en in een institutioneel collectieplan vervat. Biodiversiteit 
vormt de kern hiervan. We proberen in Artis bezoekers een representatieve 
doorsnede te tonen van de breedte van het dierenrijk. Onze plantencollectie 
richt zich ook op een zo groot mogelijke diversiteit. Met ons ‘Wild Artis’ 
programma streven wij na dat onze tuin onder andere zo lang mogelijk in bloei 
staat en op die manier voedsel biedt aan insecten en vogels. Daarnaast vormt 
de variëteit aan planten en bomen een beschutte omgeving. Artis is zo steeds 
meer een pleisterplaats voor inheemse dieren. 

Ook buiten onze tuin willen we een bijdrage leveren aan het behoud van 
biodiversiteit. We participeren in tal van internationale fokprogramma’s. Artis 
heeft in 2012 deelgenomen aan tal van natuurbehoudprojecten zoals het 
grote-miereneterproject in Argentinië en het programma om de knoflookpad in 
Nederland voor uitsterven te behoeden. In samenwerking met Awely waren we 
actief in Afrika en in Armenië hielpen we de Yerevan Zoo bij hun grote 
vernieuwingen. 

Artis functioneert in een stedelijke context en werkt onder meer samen met de 
gemeente Amsterdam, het stadsdeel Centrum, de Universiteit van Amsterdam, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en De Groene Plantage, om de 
oostelijke binnenstad in monumentale, culturele en economische zin op de 
kaart te zetten. 

Zonder een goede organisatie met vakmensen zou de transformatie niet 
mogelijk zijn. Dit betekent dat we de organisatie gaandeweg moeten blijven 
aanpassen. In 2012 zijn de voorgestelde structuurwijzigingen, die heel Artis 
raken aan de OR voorgelegd ter advies en voor een deel reeds in 2012 
geïmplementeerd. Artis wordt dan ook sinds 2012 geleid door een 
managementteam, waarvan de algemeen directeur onderdeel is. Elke dag 
proberen we de dingen weer net iets beter te doen. Net iets slimmer en 
duurzamer. Een mooi voorbeeld van ons duurzaamheidsstreven is de NEN- en 
ISO 14001-certificering die Artis als eerste dierentuin in 2012 heeft behaald.  
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Het is de officiële erkenning dat we de daad bij het woord voegen en ook zelf bij 
elke activiteit, bij elk project ons afvragen welke milieumaatregelen er genomen 
kunnen worden en die dan doorvoeren. 

Dankzij de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en alle partijen die ons 
gesteund hebben, is 2012 voor Artis een goed jaar geweest. Een jaar waarin we 
grote stappen hebben gezet in onze gedaanteverwisseling. Zo zal Artis ook voor 
de komende generaties een plek van grote betekenis kunnen zijn. In dit 
jaarverslag presenteren we u dit mooie jaar waarin zo daadkrachtig is gebouwd 
aan onze toekomst.

Haig Balian 
algemeen directeur
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de terugkeer van Tanja
Artis heeft een oude geschiedenis met het 
houden van nijlpaarden; in totaal hebben er 
73 nijlpaarden in Artis geleefd. In 2009 
overleed Tanja, het oudste en bekendste 
nijlpaard van Nederland. Tanja was zeer geliefd 
en dat uitte zich bij haar overlijden in een grote 
hoeveelheid reacties van het Artis-publiek. Het 
nijlpaard keerde in 2012 in opgezette vorm terug 
naar Artis, als middelpunt van een educatieve 
tentoonstelling in het Zoölogisch Museum. Het is 
de eerste expositie die volgens de nieuwe missie is geproduceerd door 
Artis zelf. Daarnaast is er een boek over Tanja gemaakt. 
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1
doelstellingen  
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André Kuipers met Artis de Marsis in het Planetarium
Om het publiek kennis te laten maken met de macro-natuur (het heelal) is  
er een regulier programma in het Planetarium. In 2012 haakte dat aan bij de 
ruimtereis van de Nederlandse astronaut André Kuipers. In 2011 vertrok hij 
naar de ISS met een Artis de Marsis en kon het publiek in het Planetarium live 
zijn lancering volgen. Ander hoogtepunt was de live-verbinding met Kuipers 
in de ruimte. Bezoekers konden hem met Artis de Marsis door het ISS zien 
zweven en een vraag stellen aan de astronaut. Uiteindelijk kwam Kuipers 
Artis de Marsis terugbrengen naar Artis. Het publiek hoorde educatieve 
verhalen over astronomie en de relatie met de natuur, kon live-voorstellingen 
bezoeken, filmpjes bekijken en informatie vinden op de speciale website-
pagina artis.nl/enverder.



17~de doelstellingen 
hoofdstuk 1

Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra heeft de volgende doelstellingen:

statutair 
De stichting heeft ten doel: 
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 

onderzoek en daardoor een bijdrage leveren aan de instandhouding van 
bedreigde diersoorten 

lange-termijndoelstellingen
Om missie en visie zo goed mogelijk uit te voeren, heeft Artis vijf kerngebieden 
gedefinieerd. Voor elk van deze kerngebieden zijn lange termijn doelstellingen 
bepaald. Deze doelstellingen staan aan de basis van de korte termijn 
doelstellingen 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 
In al onze activiteiten staan vijf kernwaarden centraal. Ze zijn richting gevend 
voor de invulling van onze plannen.
• het publiek en haar beleving staat centraal 
• authenticiteit van de natuur in presentatie en overdracht 
• natuurbewust en duurzaam zijn én handelen 
• gezamenlijk leermeester- en vakmanschap 
• respect voor ons erfgoed
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Artis Ateliers 25 jaar 
Vanuit Artis Ateliers, onderdeel van de Artis Academie, zijn tientallen 
halfjaarlijkse cursussen gegeven. Door al tekenend of boetserend naar  
de dieren te kijken, leren cursisten de natuur en dieren beter te 
doorgronden en te respecteren. Er zijn kindergroepen en groepen voor 
volwassenen, die begeleid worden door dertien vakkundige docenten.
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Maleise tapir geboren
Op 30 augustus is een Maleise tapir (Tapirus indicus) geboren, een 
mannetje. Zijn naam werd Betong, naar een plaats in Maleisië. De Maleise 
tapir is een bedreigde diersoort. Artis draagt met deze geboorte bij aan  
het Europese fokprogramma. Artis werkte in 2012 mee aan een onderzoek 
naar de genetische diversiteit en verwantschappen van 60 Zuid-
Amerikaanse tapirs in dierentuinen, wat bruikbare informatie oplevert  
voor het fokprogramma.
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Artis is van iedereen, Artis is voor iedereen. Mensen komen in Artis voor een 
dagje uit met vrienden of de (klein)kinderen, voor een speurtocht, een 
rondleiding, verjaardagsfeestje, filmvertoning, lezing, college, picknick of 
concert. Sommigen komen met school een les volgen, maken een schoolreisje 
of volgen een creatieve cursus. Anderen lopen er hun dagelijkse ommetje langs 
de historische monumenten, gewoon omdat Artis hun stadstuin is. 

Journalisten bezoeken Artis geregeld om reportages te maken van bijzondere 
geboortes, zakelijke klanten komen voor een congres. Steeds meer organisaties 
en hun medewerkers ontdekken de tuin doordat zij hun geadopteerde dier 
bezoeken. Mensen komen in Artis trouwen of zijn te gast op een feest in de 
monumentale Koningszaal. De meeste bezoekers komen uit Nederland, maar 
uiteraard weten ook toeristen Artis te vinden. En al die mensen die Artis 
bezoeken, ontdekken steeds weer iets nieuws. Over de verrassende natuur, 
over hun eigen relatie met die natuur of over de schoonheid van onze culturele 
collecties. 

Het is de visie van Artis dat ze liefde en zorg voor de natuur wil stimuleren. 
Zowel bij haar bezoekers als bij het brede publiek. Daarmee neemt Artis een 
deel van de rol over die de natuur als leermeesteres in haar eigen adagium krijgt 
toebedeeld. Educatie is daarmee de kerntaak van Artis. Onze wens is dat elke 
ervaring in Artis bijdraagt aan de bewustwording van de relatie tussen mens en 
natuur. Door zowel de diversiteit en schoonheid van natuur als van cultuur te 
laten zien, te laten ervaren. Daar zijn al onze inspanningen op gericht en dat is 
ook het leidende thema voor onze vernieuwing. 

bezoekers van Artis
Geen resultaat zonder gehoor, mede daarom is bezoek voor Artis van 
levensbelang. In het afgelopen jaar bezochten 1,24 miljoen bezoekers Artis. 
Daarmee was het totale bezoekersaantal maar fractioneel lager dan in het 
recordjaar 2011. Het is fantastisch dat ondanks de economische crisis zoveel 
gasten hun weg naar ons park wisten te vinden. En gelukkig tot hun 
tevredenheid, want het publiek gaf in 2012 het bezoek aan Artis een constant 
hoge waardering van 8,1. Die hoge waardering is voor Artis extra belangrijk 
omdat juist tevreden bezoekers meer ontvankelijk zijn voor de boodschap van 
Artis. Aan Artis daarom de uitdaging om ook in toekomstige jaren die positieve 
waardering van onze bezoekers weer te verdienen.

Het is onze doelstelling dat iedere bezoeker iets leert in Artis. En omdat jong 
geleerd oud gedaan is, zijn scholieren voor ons daarom een heel belangrijke 
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doelgroep. Binnen Artis kunnen zij lessen volgen die onderdeel uitmaken van de 
kerndoelen van het basisonderwijs en het curriculum van het voortgezet 
onderwijs. Gegeven door bevoegde leerkrachten. Nog nooit waren er zoveel 
boekingen van scholen als in 2012. In dit jaar kwamen er 105.000 leerlingen naar 
Artis voor een educatief bezoek. De scholieren kregen les en schilderden dieren 
en planten. Studenten woonden de colleges bij van de aan de Universiteit van 
Amsterdam verbonden Artis-professor Erik de Jong en de aan de Vrije 
Universiteit verbonden bijzonder hoogleraar microbiologie Remco Kort. 

de educatieve interesseniveaus
Artis als leermeesteres. Die educatieve publiekstaak is onze kerntaak. Maar, om 
een veel gebruikte uitdrukking te gebruiken, het moet wel leuk zijn. Nimmer 
belerend, immer verrassend. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 
verwachtingen en wensen van de verschillende bezoekers van Artis zijn ze 
verdeeld over drie interesseniveaus. Die variëren van zeer toegankelijke, 
laagdrempelige informatie voor dagelijkse bezoekers, tot specifieke 
diepgravende informatie voor degenen die daar om vragen. Het aanbod 
daarvan is in 2012 weer verbeterd, vernieuwd en uitgebreid. Artis onderscheidt 
drie verschillende interesseniveaus; de recreatieve bezoeker die het bezoek 
aan Artis vooral als een uitje ziet, de nieuwsgierige bezoeker die tijdens het 
bezoek deelneemt aan een door professionals of vrijwilligers begeleide 
activiteit en de ambitieuze bezoeker die op zoek is naar intensieve 
kennisoverdracht.

de recreatieve bezoeker
Deze doelgroep is de algemene bezoeker die naar Artis komt als uitje. De 
mensen die we tot deze groep rekenen, komen om samen te recreëren en 
samen een mooie dag te beleven. Verder vinden ze het leuk om wat 
basisinformatie – weetjes – op te doen. Deze bezoekers komen met hun gezin, 
familie, collega’s, vrienden of partner. Ook bezoekers die naar Artis komen om 
er een congres of bruiloft bij te wonen, rekenen we tot recreatieve bezoekers. 
Door deze doelgroep te informeren over de schoonheid, veelheid en slimheid 
van de natuur en hen wonderbaarlijke feiten uit die natuur te vertellen, hopen 
we dat ze zich over die natuur verwonderen en deze daardoor gaan 
bewonderen. En daardoor iets meer van dieren en planten gaan houden. 

In 2012 hebben we voor deze doelgroep onze publiekscommunicatie 
verbeterd. Door onder meer de Artis-app te lanceren die binnen zeven 
maanden al 27.500 downloads had. Verder hebben we de ‘dierverzorger 
vertelt’-praatjes bij onze verblijven uitgebreid en onze bewegwijzering 
vernieuwd zodat onze bezoekers nog beter hun weg kunnen vinden.
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de nieuwsgierige bezoeker
Tot deze doelgroep behoren de bezoekers die deelnemen aan een begeleide 
activiteit. Ze hebben de behoefte te recreëren, samen iets moois te beleven en 
tegelijkertijd inhoudelijke informatie op te doen. We willen deze doelgroep zich 
laten verwonderen over de schoonheid, veelheid en slimheid van de natuur; én 
laten leren over de natuur en het behoud er van. Dit doen we met het bieden 
van extra beleving en kennis.
In 2012 hebben we voor deze doelgroep, die voor een belangrijk deel bestaat uit 
scholieren, onder meer ‘Vraag het de Artis-docent’ ontwikkeld. Leerkrachten 
kunnen nu een les aanvragen met een zelfgekozen thema. De ervaring heeft 
geleerd dat hierdoor de thema’s beter aansluiten bij het lesprogramma van de 
scholen en er hierdoor meer scholen op bezoek kwamen. 

Ook het concept van de verjaarsdagsfeestjes hebben we aangepast, waarbij de 
focus meer ligt op de beleving, actief bezig zijn en daardoor leren. Bijvoorbeeld 
het te boeken feestje ‘Kijkje in de Artis-keuken’ is een workshop achter de 
schermen in het Voedselmagazijn waar kinderen over dierenmenu’s leren, deze 
zelf bereiden en daarna voeren. Ook al langer bestaande activiteiten zoals het 
traditionele paaseieren zoeken hebben sinds 2012 een andere vorm met een 
extra educatief tintje. Er wordt niet meer naar ‘gewone’ paaseieren gezocht, 
maar naar verschillende eieren uit het dierenrijk. Zo ontdekken kinderen en hun 
ouders welke dieren er eieren leggen en hoe die dieren van elkaar verschillen. 

de onderzoekende bezoeker
Deze doelgroep bestaat uit de bezoekers die naar Artis komen om op 
intensieve wijze wat te leren. Ze zoeken diepgang en interactie. Deze bezoekers 
verdiepen zich graag verder in de schoonheid, veelheid en slimheid van de 
natuur; willen meer leren over de natuur en het behoud er van; én laten zich 
graag inspireren tot zelfreflectie. Het zijn de cursisten van de Artis Academie, 
gelegenheidsgroepen, hoger voortgezet onderwijs en specialisten. 

Zoals elk jaar bracht ook de Artis Academie weer verdieping in kennis, met als 
doel bewondering en liefde voor de natuur te stimuleren. Er zijn uiteenlopende 
speciale activiteiten georganiseerd om de samenhang tussen natuur, mens  
en cultuur te doen begrijpen, zoals lezingen, cursussen, workshops en colleges 
in samenwerking met Artis-professor. Dit jaar bestond Artis Ateliers – een 
onderdeel van de Artis Academie – 25 jaar en organiseerde in dat kader een 
aantal bijzondere cursussen en workshops.

Nieuw dit jaar was het arrangement ‘dierverzorger voor 1 dag’ om volwassen 
bezoekers met een fascinatie voor het dierverzorgersvak een dag kennis te 
laten maken met het werk achter de schermen. Dat houdt in dat ze samen met 
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Artis-verzorgers meelopen, verblijven schoonmaken en dieren voeren. Zo’n 
ervaring maakt dat mensen voor altijd met heel andere ogen naar de natuur  
en Artis kijken.

onderzoek en kennisoverdracht 
Artis doet onderzoek gericht op het verzamelen van kennis om onze dieren, 
planten en andere collecties zo goed mogelijk te kunnen beheren. Daarvoor 
wordt door Artis op een veelheid van niveaus en terreinen onderzoek gedaan. 
Daarmee trekt Artis onderzoek breder en investeert in 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.

Dat onderzoek kan en wil Artis niet alleen doen, maar juist is hechte samen-
werking met  externe partijen. Artis heeft daarom een goede samenwerking  
met verschillende toonaangevende instellingen, zoals universiteiten, hoge-
scholen en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal. Er is in 2012  
met circa 20 verschillende instituten samengewerkt.

Artis wil het onderzoek ook uitdragen via nieuwe educatiemodellen, zoals de 
Artis Academie. In het besef van de noodzaak tot een breder bereik van 
publiek, afleggen van verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaak en als 
onderdeel van opvattingen over blijvende educatie in verschillende generaties.

In 2012 is er veel onderzoek gedaan ten behoeve van de realisatie van de 
microZOO. Er is sprake van verschillende soorten onderzoek:
•  inhoudelijk en formeel onderzoek dat is en wordt verricht om de microZOO te 

maken en te ontwerpen (samenwerking Artis met wetenschap en de creatieve 
industrie, een speerpunt in nieuw onderzoek dat de overheid voorstaat) en 
met inhoud te vullen.

•  toegepast onderzoek t.a.v. een nieuwe educatie die dit onderwerp moet 
overbrengen.

De betekenis van microbiologisch onderzoek in dit vakgebied wordt daarnaast 
op ARTIS als educatieve instelling gemedieerd door middel van de colleges 
microbiologie die door prof. dr. Remco Kort worden gegeven voor studenten en 
toehoorders.

Artis fungeert daarmee als platform voor vernieuwend onderzoek, voor 
presentatie, educatie, discussie en visualisatie.
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Artis doet onderzoek gericht op het verzamelen van kennis om onze dieren, 
planten en andere collecties zo goed mogelijk te kunnen beheren. En om 
andere organisaties door het uitdragen en delen van kennis daarbij te helpen. 
Artis vindt dat belangrijk, zowel om medewerkers te ontwikkelen, als om een 
bijdrage te kunnen leveren aan onderzoeken op allerlei gebieden, zoals 
gedragsonderzoek, genetisch onderzoek, veterinair onderzoek, historisch 
onderzoek of architectuur etc. 

In 2012 is er uitgebreid onderzoek gedaan in de Salmhuisjes, het Groote 
Museum en de Ledenlokalen naar het historische architectonische aspect van 
de gebouwen. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen bij de invulling van 
de plannen voor deze gebouwen maar helpen ook andere partijen bij hun 
restauratie en herinrichtingprogramma’s.

Artis-medewerkers droegen bij aan een onderzoek naar de genetische 
diversiteit en verwantschappen van 60 Zuid-Amerikaanse tapirs in 
dierentuinen dat bruikbare informatie oplevert voor het fokprogramma.  
Ook hebben we bijgedragen aan een onderzoek naar de wilde hond. Met onder 
andere pootafdrukken van de wilde honden uit Artis kunnen pootafdrukken van 
wilde honden worden onderscheiden van die van gedomesticeerde honden, 
ten behoeve van het tellen van de populatie in het wild.
Verder is er ringonderzoek bij (wilde) nijlganzen gedaan. 

Op het gebied van gedragsonderzoek zijn gezichtsuitdrukkingen van gorilla’s 
bestudeerd, is er onderzoek gedaan naar stresslevels bij chimpansees en zijn 
de communicatieve vaardigheden van zwarte kuifmakaken in kaart gebracht. 
Daarnaast is er bijgedragen aan een onderzoek naar feces van herbivoor, 
carnivoor en omnivoor.

In samenwerking met verschillende universiteiten, maar ook op eigen initiatief 
werken de Artis-dierenartsen aan verschillende onderzoeken op het gebied van 
dierconditie. Zo is er met de Landbouwuniversiteit van Wageningen begonnen 
aan de ontwikkeling van een ‘body condition scoring’ om het conditiepeil van 
een dier te kunnen aanduiden met een universele standaard. Bij de 
kookaburra’s (Australische ijsvogel) is een inventarisatieonderzoek gedaan naar 
toxoplasmose (darmparasieten). In samenwerking met de Universiteit van 
Utrecht zijn campylobacteriën bij reptielen onderzocht. Een van de Artis-
dierenartsen publiceerde in een internationaal veterinair zoölogietijdschrift 
over een minder belastende methodiek om hoefdieren te verdoven na eigen 
bevindingen van deze behandelwijze bij zebra’s.

25~ Artis als leermeester 
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Artis heeft door biologiestudenten van verschillende universiteiten/
hogescholen gedragsonderzoeken laten uitvoeren bij de giraffen, rode vari’s, 
gorilla’s, Maleise bonte marter, chimpansees en zeeleeuwen. Verder hebben 
studenten onderzoek gedaan naar beleids- en wetgevingszaken die het 
werkveld van Artis raken.

In 2012 is er onderzoek gedaan ten behoeve van een betere gras- en 
bodemkwaliteit in samenwerking met specialisten van gemeente Amsterdam. 
Bij de muziektent is naar aanleiding daarvan nieuw gras gelegd. Daarnaast is er 
bestrijdingsonderzoek gedaan naar de bananenborder en boktor die planten in 
het Apen- en Vogelhuis aantasten.

We vinden het belangrijk om kennis te delen en samen te werken met andere 
instanties, ook buiten het onderzoeksgebied om. Zo heeft Artis bijgedragen aan 
een DNA-onderzoek door het verschaffen van referentiemateriaal van 
stekelvarkens en slangenhuid, zodat smokkelaars van bedreigde diersoorten 
door het douanelaboratorium kunnen worden opgespoord. Verder zijn tien 
medewerkers van de douane (Flora en Fauna) een hele dag in Artis geweest om 
meer te leren over de identificatie van met name vissoorten. De politie is 
meerdere keren in Artis geweest voor informatie over het herkennen van 
dierenleed, opdat ze dit in de toekomst kunnen controleren. De politie 
Kennemerland is geholpen met informatie op het gebied van illegale 
vogelhandel, soortherkenning en husbandry (dieren houden). Op verzoek van 
het Ministerie van Economische Zaken heeft Artis zich opgegeven als 
opslaghouder van in beslag genomen levend koraal.

In 2012 is de Bear Taxon Advisory Group in Artis georganiseerd voor Europese 
en internationale collega’s die zich bezighouden met fokprogramma’s van 
beersoorten en conservatie. Op het congres gaf Artis presentaties over het 
ijsberenfokprogramma (EEP), het knoflookpaddenproject, het fokprogramma 
van de stierkophaaien (ESB), de zwartvoetpinguïns (EEP) en de kantjils (EEP). 

In 2012 is er een gedragsverrijkingsdag georganiseerd binnen de dierentuinen in 
Nederland. De gedragsbiologe van Artis heeft deze dag mede georganiseerd en 
een gedeelte van de theoretische invulling van de dag op zich genomen.
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natuurlijk diergedrag stimuleren
Een belangrijk middel voor dierwelzijn is gedragsverrijking; dieren op een zo 
natuurlijk mogelijke manier voedsel geven, om daarmee natuurlijk gedrag 
te stimuleren. Een biologe ontwikkelt hiervoor concepten. Zoals de kabel 
die in 2012 in het vernieuwde buitenverblijf van de wilde honden is 
aangebracht. Als daaraan voer wordt gehangen, kunnen de honden dit 
bemachtigen door samen te werken. De ene hond moet een touw tegen 
een veer intrekken, een heuvel op, waarbij een andere hond uiteindelijk het 
vlees kan bereiken. Als ze niet samenwerken, krijgen ze beiden geen vlees. 
Dit systeem versterkt het samenwerken van het bejagen van een prooi en 
de sociale interacties tussen de dieren.
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Winteravonden
Artis beleefde in 2012 een primeur. Voor het eerst was de tuin tijdens de 
kerstvakantie elke dag geopend tot 20.00 uur. Er was een speciaal lichtpad 
te volgen langs bijzondere, spannende en geheime Artis-plekjes. 
Bezoekers konden stilstaan bij de 19e eeuwse monumenten, zoals de 
bibliotheek, waar de correspondentie tussen Artis en Darwin ligt bewaard. 
Deze en vele andere culturele hoogtepunten van Artis waren in het 
pikkedonker op artistieke wijze uitgelicht. En men kon ook genieten van een 
oer-Hollandse stamppot, oliebollen, warme chocolademelk en glühwein. 
Op kerstavond trad een kerstkoor op.
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Als ergens het gezegde ‘tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’ 
opgaat dan is dat wel voor Artis. Want in 2012 ontving Artis niet alleen 1,24 
miljoen bezoekers, maar Artis maakte grote slagen in haar metamorfose naar 
een 21steeeuwse tuin in 19deeeuwse stijl.

Al bij de oprichting van Artis in 1838 zag Westerman een park voor zich waar 
kennis, cultuur en natuur bijeen kwamen. Nu, bijna 175 jaar later, gaat Artis weer 
terug naar die oorspronkelijke gedachte, maar wel in een moderne actuele 
vorm. Artis wil een tuin zijn die bezoekers inspireert door mensen, dieren, 
microben, bomen, planten, sterren, musea, kunsten en erfgoed samen te laten 
komen, zodat men zich kan verwonderen over de natuur en zichzelf. In 2007 is 
daarom een masterplan ontwikkeld dat nog steeds als raamwerk dient voor de 
vernieuwing die Artis doormaakt. Die vernieuwing rust op drie pijlers: “Meer 
ruimte voor dieren en planten, meer ruimte voor educatie en meer ruimte voor 
erfgoed.” 

de gedaanteverandering
Ruimte voor dieren en planten, ruimte voor educatie en ruimte voor erfgoed. 
Dat betekent onder andere minder grote diersoorten, maar een betere en 
grotere huisvesting voor ieder dier. Er wordt 1,7 hectare gereserveerd voor meer 
dieren, bomen en planten. De extra ruimte voor kennis en wetenschap krijgt 
onder andere vorm in het nieuwe openbare Artisplein. De vele monumenten 
die in het park staan, krijgen voortaan de aandacht die ze verdienen. Jarenlang 
werden de stokoude gebouwen vooral als een last gezien. Nieuwe, modernere 
gebouwen zouden veel efficiënter zijn. Maar nu alle oude gebouwen in volle 
glorie hersteld worden, valt op hoe mooi ze samen zijn. Artis heeft diverse 
gebouwen die tot de mooiste van Amsterdam gerekend kunnen worden, zowel 
van binnen als van buiten. Daarnaast blijkt hoe perfect ze passen in een park 
dat niet alleen de wetenschap wil laten zien, maar ook de geschiedenis van die 
wetenschap. 

Educatie zal zich hernieuwd richten op het vertellen van de samenhang tussen 
natuur, cultuur en wetenschap voor kinderen en volwassenen. Het Groote 
Museum zal, na zijn restauratie, bijzondere negentiende-eeuwse 
museumarchitectuur toegankelijk maken. Het zal bovendien de 
museumfunctie herstellen met een expositie waar vele verhalen verteld zullen 
worden over de relatie tussen natuur en mens. Het zal, samen met de 
microZOO, een voorbeeld worden hoe in een vernieuwd Artis bestaande en 
nieuwe kennis en educatie, levende collecties dieren, bomen en planten 
samenkomen met architectonisch, cultureel en museaal erfgoed. Het 
historische stadspark bindt ze samen tot een integraal geheel.

~ de metamorfose van Artis 
hoofdstuk 3
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Artis gaat in haar vernieuwing terug naar haar wortels. Al bij haar oprichting was 
Artis een broedplaats voor kunstenaars. Ze kwamen samen op Artis en 
wisselden ideeën uit. Ze schilderderden op Artis en schreven, geïnspireerd 
door de natuur gedichten of composities voor Artis. Die rol als culturele 
broedplaats, zoals dat in de 21ste eeuw heet, wil Artis weer spelen. Door een 
podium, een inspirator en een plaats van ontmoeting te zijn.

Na de opening in 2011 van het gerestaureerde en geheel heringerichte Apenhuis 
en Vogelhuis is in 2012 veel voorbereidend werk verzet voor de ontwikkeling van 
het openbare Artisplein en de restauratie en herinrichting van de daaraan 
gelegen Ledenlokalen en het Groote Museum. In het najaar van 2012 is, ter 
voorbereiding van de restauratie, begonnen met de ontmanteling van het 
Geologisch Museum en de Ledenlokalen. De in de Ledenlokalen gevestigde 
tv-studio’s zijn gesloopt, asbest is verwijderd en er is een begin gemaakt met de 
vernieuwing van de fundering. Na jaren van voorbereiden is het grote bouwen 
aan de voorzijde van Artis nu echt begonnen.

historische, culturele collecties
Een belangrijke fase in de vernieuwing van Artis is het ontwikkelen van 
collectieplannen voor ons erfgoed en onze historische-, kunst- en 
natuurcollecties. Artis heeft in de loop van haar bestaan een schat aan 
objecten verzameld, van schilderijen tot speciaal voor Artis gecomponeerde 
muziekstukken, van zoölogische objecten tot bronzen beelden, van poëzie en 
proza dat op Artis ontstond tot zoölogische objecten of van jaarboekjes en 
penningen tot monumentale gebouwen.

Artis is een verzameling van diverse 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. 
Onze collecties vormen daarmee het werkkapitaal voor ons leermeesterschap. 
Juist daarom is respectvol beheer en behoud van onze collecties een 
speerpunten van ons beleid. Dat geldt in het bijzonder voor de 27 monumenten 
die op het Artis-terrein staan. In 2012 is uitgebreid historisch- en 
kleurenonderzoek gedaan in de Salmhuisjes en de Ledenlokalen. Hoe waren de 
oorspronkelijke kleuren en behangsels? Hoe was de betimmering, hoe zagen de 
interieurs er uit? En vooral, wat leert ons dat over het gebruik van deze 
monumenten in het verleden en welke implicaties heeft dat voor de restauratie 
en het toekomstige gebruik? Laagje voor laagje is er verf van de betimmeringen 
geschraapt. Dit zorgde vaak voor verrassingen. De Salmhuisjes zijn sinds de 
jaren zestig van de vorige eeuw wit geschilderd. Uit het kleur- en 
restauratieonderzoek bleek dat de kleurstelling oorspronkelijk heel anders was. 
Inmiddels krijgt het houtwerk weer zijn verschillende bruine kleuren van de 
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zogeheten midden Europese chaletstijl terug, de vensters worden 
diepdonkerblauw, het stucwerk rossig geel. Ook het dak krijgt zijn 
oorspronkelijke kleur terug. 

Het kleuren- en interieuronderzoek dat in 2012 in de Ledenlokalen werd 
uitgevoerd, bracht eveneens veel belangrijke ontdekkingen aan het licht die van 
belang zijn voor het begrijpen van 19deeeuws architectonisch erfgoed. 
Belangrijk voor Artis om haar rol als hoeder van het erfgoed nog beter uit te 
kunnen voeren. De uitkomsten van dit onderzoek hebben impact op het 
toekomstige gebruik van de Ledenlokalen. In de definitieve planontwikkeling 
wordt hiermee rekening gehouden. Er is in 2012 ter voorbereiding van de 
restauratie en herbestemming van het Groote Museum onderzoek gedaan naar 
de architectuur en het historisch gebruik van het gebouw. De inhoudelijke 
verhalen en presentaties zijn voorbereid en de collecties zijn voor dit gebruik 
geïnventariseerd. Bovendien is er onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden 
voor de inrichting van het nieuwe museum en het educatieve programma. Artis 
zal de uitkomsten van deze onderzoekingen zorgvuldig integreren in de 
planvorming rond het Groote Museum.

In 2012 heeft Artis het rijksmonument Wolvenhuis gerestaureerd en is 
begonnen met het omvangrijke project van restauratie van het historische 
hekwerk rond de tuin. Bij de hoofdentree zijn de vergulde adelaars 
gerestaureerd.

In 2012 is begonnen met een plan voor registratie, onderhoud, verzekering, 
bruikleen en opslag van alle aanwezige objecten. Dit gebeurt in het kader van de 
rol die dit erfgoed heeft in de nieuwe visie van Artis. Er is in 2012 begonnen met 
het verder professionaliseren van het collectiebeheer. Dat behelst onder meer 
een inhaalslag op het gebied van digitalisering en objectregistratie van de 
objectencollecties zoals de kunstcollectie, educatieve collectie, historische 
collectie en het Artis-archief. Ook de administratie en registratie van objecten 
die in het Groote Museum zullen worden getoond, vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de collectiebeheerder. Bovendien is ook de 
studiecollectie van Artis ter voorbereiding van de opname in het nieuwe 
collectieregistratiesysteem geïnventariseerd. 

De collecties van Artis groeien. In oktober 2012 heeft het Nationaal 
Onderwijsmuseum 30 objecten uit hun biologiecollectie aan Natura Artis 
Magistra geschonken. Deze objecten variëren van geprepareerde vogels tot 
zeesterren op sterk water. Al deze objecten zijn vanaf 1930 tot 1970 gebruikt als 
lesmateriaal op scholen. Ze zijn toegevoegd aan de studiecollectie van Artis. 
Dat is een collectie die binnen Artis gebruikt wordt tijdens lessen en die door 
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bezoekers aangeraakt en gehanteerd mogen worden. Bijzonder omdat 
museale collecties door bezoekers normaliter niet aangeraakt mogen worden. 
Bovendien ontving Artis een bruikleen van een Amsterdamse particulier uit de 
nalatenschap van de dierenschilder en tekenaar Henri Versteijnen (1882-1940), 
die veel op Artis heeft getekend. Deze schilderijen, tekeningen en grafiek zullen 
een plaats krijgen in de nieuwe inrichting van het Groote Museum. In het Groote 
Museum krijgt ook de in 2012 overgedragen Scholten Collectie met prachtige 
opgezette vogels een plaats. Het bijzondere van deze collectie is dat de dieren 
allemaal zijn opgezet in een actieve houding en soms zelfs in een natuurlijke 
habitat zijn geplaatst.

diercollectie
De collecties zijn essentieel voor Artis om bezoekers bewust te maken van de 
relatie die ze met dieren en planten, met de natuur hebben. De manier van 
beheer heeft direct invloed op hoe onze bezoekers in aanraking komen met de 
natuur. Door zelf liefdevol en zorgvuldig met onze levende collecties om te gaan 
hopen we dat dit afstraalt op onze bezoekers. Artis wil daarom laten zien dat we 
staan voor respectvol beheer. In de tuin worden dieren en groen zorgvuldig 
verzorgd en beschermd. Om het dierwelzijn te vergroten en het publiek beter 
van dienst te zijn, worden dierverblijven en de groenstructuur van het park 
onderhouden, verbeterd én vernieuwd.

We willen bezoekers graag de diversiteit van de natuur laten beleven en richten 
ons daarom op het ontwikkelen van een diercollectie, die een zo breed 
mogelijke variëteit aan diersoorten vertegenwoordigt. Artis heeft ruim 900 
verschillende diersoorten. We kiezen niet voor ‘zoveel mogelijk dieren’ maar op 
niveau van orde. Om de diercollectie in Artis gezond te houden, besteden de 
medewerkers veel zorg aan het welzijn van de dieren. Een voedingsdeskundige 
zorgt voor een uitgebalanceerd dieet voor elk dier en een bioloog houdt zich 
bezig met gedragsverrijking; het stimuleren van natuurlijk gedrag.

In 2012 hebben we een aangepaste visie op het collectieplan ontwikkeld. In dit 
institutioneel collectieplan (ICP) beschrijven we welke diersoorten gehouden 
worden of in de toekomst gehouden gaan worden. Er is gekozen voor het thema 
biodiversiteit. Met de diercollectie beogen we een representatieve doorsnede 
te geven van de soortenrijkdom (biodiversiteit) van het dierenrijk - met daarbij 
ook aandacht voor Europese soorten. Sinds 2012 werken we met een nieuw 
dierregistratieprogramma (Zims) om met alle moderne dierentuinen te kunnen 
samenwerken en kennis uit te wisselen op een identieke wijze. Van elk 
individueel dier is informatie over voeding, gedrag, conditie en genetische lijn 
opgenomen. 
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Artis hecht groot belang aan dierwelzijn. Ook in 2012 zijn diverse verblijven 
aangepast om het welzijn nog verder te verbeteren door meer ruimte te 
creëren, maar tegelijkertijd ook om in de verblijven meer te laten zien van de 
habitat van de dieren. Doordat de verblijven ruimer worden, ontstaan meer 
mogelijkheden voor het uitvoeren van gedragsverrijking. Dit is een belangrijk 
middel voor dierwelzijn; gedragsverrijking is dieren op een zo natuurlijk 
mogelijke manier van voedsel voorzien om het natuurlijke gedrag te stimuleren. 
Een biologe werkt een groot deel van haar tijd aan het ontwikkelen van plannen 
en nieuwe ideeën op dit gebied. 

Een goed voorbeeld van de aanpak van verblijven is dat van de wilde honden. 
Dat is in 2012 geheel vernieuwd. Behalve dat de hele inrichting van het verblijf is 
vernieuwd is in het buitenverblijf van de wilde honden ook een 
voerverrijkingskabel aangebracht, waaraan voer kan worden gehangen en de 
honden dit kunnen bemachtigen door samen te werken. Het is een systeem 
waarbij de ene hond een touw tegen een veer in moet trekken, een heuvel op, 
waarbij een andere hond uiteindelijk het vlees zal kunnen bereiken. Wanneer de 
ene hond niet aan het touw trekt, zal geen van de andere honden bij het vlees 
kunnen. Dit systeem is bedacht om het samenwerken van het bejagen van een 
prooi en de sociale interacties tussen de dieren te versterken. Andere 
voorbeelden van verblijven waarin gedragsverrijkingselementen zijn geplaatst 
zijn het buitenverblijf van de giraffen en van de olifanten. 

Om natuurlijk gedrag te stimuleren of om het verblijf beter aan te laten sluiten 
bij de habitat van de dieren kan beplanting een rol spelen. In 2012 zijn er 
verschillende groenzones bij dierverblijven aangepakt om de beplanting beter 
te combineren met de natuurlijke leefomgeving van de betreffende dieren en 
het karakter van hun verblijf. Zo is de beplanting rond de Bokkenrots geheel 
vernieuwd, er zijn nieuwe struiken aangebracht en dennenbomen geplant. Deze 
nieuwe beplanting past goed bij de sfeer van de Alpen, het hooggebergte waar 
de steenbokken die hier rondlopen oorspronkelijk vandaan komen. Ook het 
wilde-hondenperk is op deze wijze opnieuw ingericht en aangeplant. Verder is 
bij het stekelvarken, het reuzenschildpaddenverblijf in het Gorillahuis en bij het 
Insectarium en de wisenten een en ander nieuw aangeplant. De tuin bij de 
wisenten is opnieuw ingericht, met winterharde bananenplanten en wit 
bloeiende planten. Verder zijn de groenzones bij de kleine panda’s, de 
zeeleeuwen, de giraffen en de Fazanterie aangepakt. Tot slot is er rondom de 
kamelenweide een beplanting gekomen die aan droge natuurgebieden doet 
denken.

Soms kan ook de wijze waarop het voer wordt aangeboden het gedrag van 
dieren positief beïnvloeden. We zijn dit jaar begonnen met een proef van 
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voerkorven en voerspiezen waarbij voor veel diersoorten (voornamelijk vogels 
en kleine zoogdieren) voer in grote stukken aangeboden kan worden. Het idee 
hierachter is dat de dieren meer moeite moeten doen om hun voedsel te 
vergaren; ze zijn zo op een natuurlijke manier bezig met foerageren. Dat geldt 
ook voor karkasvoeding. Vleeseters zoals de vale gieren krijgen geregeld 
karkassen te eten, zoals dat in de natuur ook gebeurt. Dieren zijn zo op een 
natuurlijke manier bezig om hun voedsel te eten; ze zijn langer bezig met het 
verkrijgen van hun voedsel en hebben allerlei bijbehorende interacties tijdens 
het eten. Naast dat dit het natuurlijke gedrag van de dieren stimuleert, is het 
voor vleeseters veel gezonder om een volledig karkas te eten dan slechts 
stukken vlees met bot. Bovendien kan het publiek dan ook beter zien wat voor 
dieren er door vleeseters in de natuur worden verorberd.

plantencollectie
Artis is een verzameling van dieren en planten in een historische 19deeeuws 
landschapspark. Het oorspronkelijke landschapspark had een meanderende 
slingerpadenstructuur. Het behoud van het historische landschapspark met al 
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 ook in 2012 weer hoog werd gewaardeerd in het 
bezoekertevredenheidsonderzoek. Om de oorspronkelijke structuren weer in 
ere te herstellen is een inrichtingsplan vastgesteld dat in fases wordt 
uitgevoerd.

Er is een perkenplan opgesteld met speciale ontwerpen van lentebollen, 
winterdek en eenjarige, gemengd met zomerbollen. De kleur- en plantkeuze is 
speciaal ontworpen en exclusief voor het 175-jarig bestaan van Artis. Er zijn 
plantenpiramides en hangbakken bij de brug en het terras van restaurant De 
Twee Cheetahs en bij het terras bij de pinguïns. De borderbeplanting is extra 
versterkt met bollen en eenjarigen. In 2012 zijn we bovendien verder gegaan 
met het straatmeubilair en bestrating in een uniforme stijl neer te zetten.

Daarnaast zorgt het plan ‘Wild Artis’ naast alle andere beplantingsplannen voor 
een continue bloei van vroeg voorjaar tot laat in het jaar, om zo lang mogelijk 
voedsel te bieden aan insecten en vogels. Dit gebeurt in het kader van de 
verduurzaming van de tuin. In dat kader is bijvoorbeeld in 2012 een linde 
geplant die bijen tot in december bloemen biedt. Ook zijn heggen speciaal voor 
mussen geplant. Om bezoekers ook onze inheemse bijen en vlinders te kunnen 
tonen is er achter in de tuin bij de Salmhuisjes een tijdelijke bijen- en vlindertuin 
aangelegd.
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Er wordt veel geplant in Artis. De bomencollectie is ook in 2012 uitgebreid. Er is 
bijvoorbeeld een zilverlinde (Tiliaceae Tilia) geplant aan de voorzijde van het 
Vogelhuis. Die bomen worden voor de toekomst geplant, want het zal decennia 
duren voordat de bezoekers kunnen genieten van hun machtige kronen. De 
boomcollectie (het Artis-arboretum) bestaat uit 270 boomsoorten waarvan 70 
monumentale bomen, waaronder de oudste boom van Amsterdam, een eik die 
op ruim 250 jaar wordt geschat. Voor wat betreft de boomcollectie is het 
streven om een zo groot mogelijke diversiteit op te bouwen. 

Ieder jaar zijn weer vele scholieren als stagiair actief in onze tuin. Ze helpen met 
het onderhoud van de tuin onder meer door het planten van bloembollen en 
zomerplanten. Waardevol voor Artis en leerzaam voor hen. In 2012 zijn samen 
met de stagiaires 175.000 bollen geplant ter voorbereiding van het 175-jarig 
bestaan in 2013, zodat er vanaf februari tot en met half mei bollen bloeien (80 
soorten tulpen, waaronder een in 2012 ontwikkelde Artis-tulp – de Tulipa Natura 
Artis Magistra - en 187 verschillende bol- en knolgewassen) en daarna vele 
eenjarige (zoals 17.500 violen en ruim 7.600 vergeet-mij-nieten). De 
plantmedewerkers hebben gezorgd voor 36 extra bloeiplekken in speciaal 
ontworpen vakken, met nieuwe kleur- en plantcombinaties. Verschillende 
plekken zijn versneld vernieuwd. 
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de knoflookpad
De knoflookpad is een van de meest bedreigde amfibiesoorten in ons land. 
In 2012 is Artis met Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissen 
Onderzoek Nederland) met een reddingsplan begonnen. RAVON 
verzamelde honderden eisnoeren die in Artis in quarantaine werden 
ondergebracht. Gedurende maanden van hard werken ontwikkelden de 
eitjes zich tot kikkervisjes en eind juli konden ruim 10.000 eindstadium-
kikkervisjes weer in het wild worden uitgezet. Het doel is een ontwikkeling in 
het wild op gang te brengen die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke 
populaties knoflookpadden ontstaan, die zich op eigen kracht 
voortplanten en overleven.
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museale en culturele rol
Onderdeel van de transformatie van Artis is het (her)versterken van de 
museale en culturele rol. Artis draagt naast haar planten en dierencollec-
ties, ook zorg voor een kunstcollectie en een historische collectie. Daarbij 
is er een monumentale collectie met 26 rijksmonumenten en één gemeen-
telijk monument. In 2012 zijn belangrijke stappen gezet om tot een beter 
beheer te komen. Immers, veel van deze collecties vertellen het verhaal 
van de veranderende relatie tussen mensen en natuur, de leidraad voor de 
planontwikkeling en invulling van het nieuwe Groote Museum.
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Artis wil een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit. Dat doet Artis 
primair door als educatief platform bezoekers bewust te maken van de 
samenhang tussen natuur en cultuur en de impact van dat menselijk handelen 
op de natuur. Maar Artis wil ook buiten haar eigen grenzen in de ‘echte natuur’ 
een bijdrage leveren aan natuurbehoud. Dat doet Artis door het geven van 
voorlichting en opleidingen, door mankracht in te zetten en door het bieden 
van inhoudelijke expertise zoals hulp bieden bij het doen van aanvragen, het 
bijdragen in kennis en het uitoefenen van mentorschap. Soms steunt Artis ook 
met een financiële bijdrage. 

natuurbehoudprojecten
Artis ondersteunt diverse natuurbehoudprojecten in binnen- en buitenland 
met kennis en middelen. In 2012 voerde EAZA (European Association of Zoos 
and Aquaria) campagne voor behoud van bedreigde diersoorten in Zuidoost 
Azië. Artis heeft een financiële bijdrage geleverd aan het onechte gavialen-
natuurbehoudproject dat door EAZA aan die campagne was verbonden. 

grote-miereneterproject
De grote miereneter komt voor in Midden- en Zuid-Amerika en is sterk bedreigd. 
Een voorbeeld van succesvol natuurbehoud buiten Europa is het grote-
miereneterproject. Artis speelt een belangrijke rol in het internationale 
fokprogramma van de grote miereneter en werkt samen met de Argentijnse 
dierentuin Florencio Varela in Buenos Aires in dit project dat in 2004 is opgezet. 
Er is een opvang- en fokcentrum ingericht voor gewonde en verweesde grote 
miereneters. De eerste miereneters zijn inmiddels in een beschermd 
natuurgebied uitgezet. Daarnaast is een educatief centrum gebouwd om 
publiek en lokale boeren te informeren. 

In 2012 zijn twee veldonderzoeken uitgevoerd in Salta (Argentinië) om de 
aanwezigheid en de levensvatbaarheid van de populaties van grote miereneter 
in deze provincie vast te stellen. Ook zijn er in het kader van het project acht 
landelijke scholen bezocht om bij te dragen aan het bewustzijn over het belang 
van het behoud van de soort. Educatie over de soort, het project en het belang 
van natuurbehoud heeft ook plaatsgevonden in het educatiecentrum in de 
dierentuin Florencio Varela in Buenos Aires. Maar liefst 110 scholen en 2500 
individuele bezoekers bezochten dit centrum in 2012. Ook is er een grote 
miereneter, geboren in het project in de dierentuin van Florencio Varela, 
uitgezet in het wild. Ook in 2012 ging van elke verkochte Artis de Partis een deel 
van de opbrengst naar het grote-miereneterproject. Door het behalen van de 
doelstellingen, is dit project eind 2012 beëindigd.

~ natuurbehoud 
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knoflookpad
Het gaat slecht met de knoflookpad in Nederland. Het is zelfs een van de meest 
bedreigde amfibiesoorten in ons land. Jarenlange isolatie van populaties door 
versnippering van het leefgebied is de oorzaak van de sterke afname van de 
aantallen dieren. De afgelopen jaren zijn maatregelen genomen om het 
leefgebied van de knoflookpad te verbeteren. Desondanks heeft de pad nog 
steeds de status ‘bedreigd’. 

In 2012 heeft Artis de handen ineengeslagen met Stichting RAVON (Reptielen, 
Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) om een reddingsplan voor de 
knoflookpad op te stellen en uit te voeren. Dit plan begon met het door RAVON 
verzamelen van honderden eisnoeren uit tien verschillende kolonies van 
knoflookpadden in diverse natuurgebieden in Nederland. Hierna werden de 
eitjes naar Artis gebracht waar ze in quarantaine werden ondergebracht. Het 
houden en verzorgen van de knoflookpad vraagt veel gespecialiseerde kennis 
en ervaring. Die is in ruime mate aanwezig binnen Artis. Om gezonde en sterke 
dieren te houden, is veel geduld, tijd en een veilige en goede leefomgeving voor 
de dieren nodig. Gedurende maanden van hard werken ontwikkelden de eitjes 
zich tot kikkervisjes. Eind juli was het zover, ruim 10.000 eindstadium-
kikkervisjes konden weer in het wild worden uitgezet. Het doel is om binnen 
10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden in het wild op gang te brengen die 
ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke populaties knoflookpadden ontstaan, 
die zich op eigen kracht kunnen voortplanten en overleven.

Awely 
Awely is een recent opgerichte 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. 
Mensen die leven in of bij natuurgebieden in tropische streken komen 
regelmatig in conflict met grote en vaak gevaarlijke dieren. Wanneer deze dieren 
de oogst vertrappen of menselijke slachtoffers maken is een agressieve 
tegenreactie veelal het resultaat. 

Met de steun van Artis kon Awely diverse activiteiten organiseren om het aantal 
conflicten tussen mens en dier te verminderen. In Zambia zijn 46 graanschuren 
gebouwd. Olifanten worden op afstand gehouden door de prikkelende geur van 
zelf verbouwde chilipepers. Niet alleen worden zo conflicten tussen mens en 
natuur vermeden, maar het leidt door verkoop ook tot extra inkomen. Het 
programma, waar ook educatieve projecten in zijn ondergebracht, is succesvol 
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en het aantal dorpen waar het programma is uitgerold neemt nog steeds toe. In 
India is een kwekerij ontwikkeld. Deze kwekerij maakt het mogelijk om boeren 
van gewassen te voorzien die onaantrekkelijk voor olifanten zijn. Ondanks een 
vernietigende overstroming zijn toch nog 2.000 planten onder de lokale 
bevolking uitgedeeld. Ook zijn er wachttorens gebouwd, van waaruit de 
bewegingen van olifanten in de gaten gehouden worden. Zo kan er tijdig worden 
ingegrepen om plunderingen te voorkomen. Daarnaast zijn er verschillende 
groepen vrouwen ondersteund in het opzetten van een eigen micro-
onderneming. 

FPWC
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. 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. 

Artis biedt niet alleen financiële hulp, maar ook inhoudelijke kennis over 
collectieplannen, de verzorging van dieren, het inrichten van een dierentuin en 
de architectuur van dierverblijven. Ook helpt Artis om bijvoorbeeld politieke 
steun te verkrijgen bij de lokale regering om zo diverse projecten te kunnen 
realiseren.
Vanaf 2011 is begonnen met een groot veranderplan in Yerevan Zoo. De 
dierentuin had een extreem slechte reputatie. Nu groeit het uit tot een groene 
stadstuin die duizenden bezoekers trekt. Er zijn veranderingen doorgevoerd op 
het gebied van dierwelzijn, dierverrijking, hygiëne, fondsenwerving en het 
vernieuwen en verbeteren van de dierverblijven.

In september 2012 is een reptiel- en visexpert van Artis samen met 
landschapsarchitect Thijs de Zeeuw en de bekende Australische architect en 
dierentuinkundige David Hancocks in Yerevan geweest voor advies- en 
ontwerpwerk. Er is een aanbeveling geschreven voor het houden en 
presenteren van reptielen en vissen, een botanisch plan uitgewerkt en een 
ontwerp voor een nieuw hyenaverblijf en berenverblijf opgeleverd. In 
september zijn er zeldzame Armeense schildpadden (Testudo graeca 
armeniaca) geboren in de dierentuin, twee van de zestien schildpadden legden 
in juni in totaal elf eieren in hun nieuwe verblijf. Ook een Artis-dierenarts heeft 
een werkbezoek gebracht aan Yerevan Zoo om zijn expertise te delen.
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SANCCOB
Artis coördineert het Europese fokprogramma van de Afrikaanse zwartvoet-
pinguïn 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. De organisatie heeft al meer dan 100.000 zeevogels gered 
sinds de start in 1968. Artis draagt bij aan drie activiteiten van SANCCOB. Onder 
andere aan kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de herstellende 
vogels en de kleine kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen worden in het 
wild. Ook levert Artis een financiële bijdrage aan educatieproject Mobile 
Science Lab. Het natuureducatiecentrum van SANCCOB biedt scholen een 
programma aan waarbij de 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. 
In 2012 is een Artis-medewerker op werkbezoek geweest bij SANCCOB in 
Kaapstad in het kader van de Afrikaanse zwartvoetpinguïn-EEP en de jaarlijkse 
bijdrage van Artis aan deze organisatie. 

Large Herbivore Network
Artis werkt samen met het Large Herbivore Network (LHNet), een 
internationaal opererende organisatie die zich inzet voor de bescherming en 
het herstel van grote herbivoren en hun leefgebied in Eurazië. De samenwerking 
richt zich op de herintroductie en het behoud van wisenten. Al vanaf het 
moment dat het fokprogramma voor de bedreigde wisent werd opgezet in de 
jaren twintig van de vorige eeuw is Artis nauw betrokken bij de fok en het 
behoud van deze diersoort. Sindsdien hoort de wisent tot de collectie van Artis. 
Artis heeft hierdoor een lange traditie in de fok en uitwisseling van wisenten 
opgebouwd. De samenwerking tussen Artis en LHNet richt zich voornamelijk op 
activiteiten voor het herstel en de bescherming van de wisent als Europese 
soort. In 2004 werd de eerste wisent vanuit Artis uitgezet in het grensgebied 
van Polen en Slovenië. In 2012 heeft het Large Herbivore Network zich vooral 
geconcentreerd op het verbreden en heroriënteren van haar netwerk en 
werkveld. Er bleek meer aandacht nodig voor de rol van grote grazers binnen 
natuurlijke processen, biodiversiteit en beleidsmaatregelen voor biodiversiteit. 
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fokprogramma’s
Artis neemt actief deel aan internationale fokprogramma’s voor bedreigde 
diersoorten. Artis is aangesloten bij EAZA (European Association of Zoos and 
Aquaria), EEPs (European Endangered species Programmes), WAZA (World 
Association of Zoos and Aquaria) en ESBs (European StudBooks) en TAGs 
(Taxon Advisory Groups). 
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. Om 
deze reden doen we actief mee aan 48 EEPs en 42 ESBs. Hiernaast bekleedt 
Artis diverse functies binnen fokprogramma’s en werkgroepen.

44
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gorilla geboren
Na een draagtijd van 8,5 maand gorilla is Dafina op 27 februari bevallen van 
een gezond jong. Het is een mannetje en hij heeft de naam Douli gekregen. 
Artis doet mee aan het internationale fokprogramma voor de Westelijke 
laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla), omdat deze diersoort ernstig 
bedreigd is. In Artis waren in 2011 ook al twee gorillaatjes geboren, de groep 
is nu uitgebreid naar tien. Alle gorilla’s zijn in het binnenverblijf te zien.
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bloembollen planten voor jubileumjaar
Naast het reguliere onderhoud zijn er in 2012 ruim 176.000 bollen geplant 
ter voorbereiding van het 175-jarig bestaan in 2013 zodat er vanaf februari 
tot en met half mei bollen bloeien (80 soorten tulpen, waaronder een in 
2012 ontwikkelde Artis-tulp – de Tulipa Natura Artis Magistra - en 187 
verschillende bol- en knolgewassen) en daarna vele eenjarigen (zoals 
17.500 violen en ruim 7.600 vergeet-mij- nieten). De plant-medewerkers 
hebben gezorgd voor 36 extra bloeiplekken in speciaal ontworpen vakken, 
met nieuwe kleur- en plantcombinaties. De beplanting is gedaan met hulp 
van 11 stagiaires en 125 studenten, als praktijkopdracht in hun opleiding.
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Artis heeft een eigen duurzaamheidsbeleid. Immers, Artis vervult een 
voorbeeldrol met natuur als centraal focuspunt. Duurzaamheid kan daarin niet 
ontbreken. Een vanzelfsprekendheid die de laatste jaren doorgedrongen is in 
beleid en uitvoering. 
Artis draagt zorg voor een zo kwalitatief, kostenefficiënt en duurzaam mogelijke 
bedrijfsvoering. Artis doet dit in de eerste plaats omdat duurzame 
bedrijfsvoering goed voor milieu en budget is. Daarnaast is het ook belangrijk 
dat het publiek ziet dat er duurzame mogelijkheden zijn en welke middelen Artis 
inzet. Om tot een duurzame bedrijfsvoering te komen, wordt betrokkenheid bij 
alle medewerkers gestimuleerd. Daarnaast is er gekozen voor borging van de 
duurzaamheidsdoelstellingen door ze een verplicht onderdeel te maken van 
alle afdelings- en vakgroepplannen. In februari 2012 is een hernieuwd milieu- en 
duurzaamheidsbeleid opgesteld.

Het beleid is gericht op het continue verminderen van de milieu-impact van alle 
activiteiten en functies binnen Artis. Artis maakt in de analysefase gebruik van 
de Ecobalans die in 2010 door Artis Academie in samenspraak met de Vrije 
Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld om de positieve en negatieve invloed 
van de factor mens op natuur en milieu in kaart te brengen.

In 2012 heeft Artis een efficiënt en effectief milieumanagementsysteem 
conform ISO 14001 geïmplementeerd. In juli 2012 is de Artis-organisatie 
gecertificeerd op basis van ISO 14001 en NEN, als eerste en enige Nederlandse 
dierentuin. Artis is nu officieel erkend als een organisatie die continu en 
systematisch eventuele milieurisico’s in kaart brengt en snel en effectief 
maatregelen neemt om risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 
De ISO-certificering is een erkenning voor de inspanning die Artis levert om zich 
altijd, bij elke activiteit en elk project, af te vragen welke milieumaatregelen 
mogelijk zijn om de milieu-impact te verminderen.. 

uitvoering
Eind 2012 is er een projectteam duurzaamheid opgericht ten behoeve van het 
integreren van de verschillende onderwerpen van duurzaamheid in de 
bedrijfsvoering en het verder uitrollen van duurzaamheid in de organisatie. Taak 
van het projectteam is om de actiepunten die voortvloeien uit dit 
duurzaamheidsbeleid op te volgen. Hierbij zal het Green Team een uitvoerende 
en initiërende rol kunnen spelen. Initiërend, omdat het team vanuit de 
werkvloer kansen en ideeën kan signaleren en aandragen bij het management.

~ duurzaam Artis 
hoofdstuk 5
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Ook de ‘veiligwerkvergunning’ is gerealiseerd. Dit betekent dat er werkafspraken 
worden gemaakt en vastgelegd tussen opdrachtnemers en Artis met als doel 
letsel aan personen en/of schade aan installaties of omgeving te voorkomen.
Enkele voorbeelden van hoe Artis in 2012 de duurzame bedrijfsvoering heeft 
doorgevoerd: 

•   Het elektraverbruik is 7% minder t.o.v. 2011. De besparing op de elektra is mede 
te danken aan het gebruik van LED-verlichting, betere instellingen van de 
bedrijfstijden door het GBS en het sluiten en afbreken van het Geologisch 
Museum en de Ledenlokalen. De besparing komt door:

•   -  De conventionele verlichting in de Planetarium-koepel is vervangen voor 
nieuwe innovatieve LED-verlichting; hierdoor is er meer dan 90% 
energiebesparing gerealiseerd en de onderhoudskosten zijn gedaald, omdat 
de lampjes een lange levensduur hebben.

•   -  In diverse gebouwen is er verlichting vervangen door besparende en 
duurzame LED-verlichting.

•   -  Er zijn langlopende proefopstellingen gemaakt in het Aquarium om de 
huidige HQI verlichting te kunnen gaan vervangen voor energiezuinige 
verlichting.

•   Het waterverbruik is 8% minder t.o.v. 2011. De besparing van het water is mede 
gerealiseerd door het meer bewust worden van het waterverbruik door de 
medewerkers. Verder is er minder drinkwater verbruikt door de 
zeeleeuweninstallatie.

•   Bij de restauratie van de Fazanterie zijn innovatieve poroton-isolatieblokken 
toegepast in de inpandige wanden. Vloer en dak zijn volledig voorzien van 
isolatie. Verder is er gezorgd voor hemelwateropvang. Dit water gebruiken de 
hoveniers voor het besproeien van planten en het vullen van de twee vijvers bij 
het gebouw. 

~ duurzaam Artis 
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nieuwkomer: netgiraffehengst
Donderdag 30 augustus arriveerde giraffemannetje Fuzu uit Tsjechië. 
Vanaf een leeftijd van circa 2,5 jaar zijn giraffen geslachtsrijp. De 
verwachting is dat hij over twee jaar voor het eerst voor nageslacht kan 
zorgen, zodat Artis weer kan bijdragen aan het internationale 
fokprogramma.
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ZOOmeravonden
Rabobank Amsterdam levert een belangrijke bijdrage aan de 
grootschalige vernieuwing van Artis. Klanten van de bank 
konden met korting de Zoomeravonden bezoeken en 
genieten van de speciale rondleidingen, muzikale optredens 
van verschillende artiesten en heerlijk picknicken in het gras.
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De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra is een non-profitinstelling en is afhankelijk 
van anderen om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Door steun van 
derden kan Artis haar leermeesterschap in de praktijk brengen, haar collecties 
en het erfgoed toegankelijk houden voor haar bezoekers en participeren in 
natuurbehoudprojecten. Artis ontvangt geld van particulieren, bedrijfsleven, 
vermogensfondsen en overheden.

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 2011 is dat niet gelukt 
doordat inkomsten uit nalatenschappen en legaten, zeer tegen de ervaringen 
uit voorgaande jaren, erg laag uitvielen. In de begroting voor 2012 is daarom 
gerekend met veel lagere inkomsten uit nalatenschappen en legaten. Gelukkig 
waren de inkomsten uit nalatenschappen in 2012 weer op niveau. Mede 
hierdoor bedroegen de baten uit fondsenwerving €1.254.395,- en kon Artis het 
jaar afsluiten met een kosten/baten ratio voor fondsenwerving van 10,8%. Artis 
onderzoekt hoe in de toekomst de verwervings- 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. Voor de 
gedragscode onderschrijft Artis die van de VFI met als belangrijkste 
uitgangspunten respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit.

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 2012 rekenen op de steun van particulieren 
in de vorm van eenmalige schenkingen, periodieke schenkingen en 
nalatenschappen. Zo kwam er in 2012 bijvoorbeeld een specifiek verzoek van 
een mevrouw die de fokprogramma’s voor reptielen- en amfibieën wilde 
opnemen in haar testament. Verder heeft een particulier een woonhuis aan 
Artis nagelaten. We zijn blij met deze vele grotere of kleinere bijdragen die we 
krijgen van het publiek en danken deze particulieren hartelijk. 

~  geef om Artis  
hoofdstuk 6
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sponsoring
Artis is dankbaar dat het bedrijfsleven haar doelstellingen onderschrijft en Artis 
wil steunen in het realiseren van haar doelstellingen. Artis kent sponsoren en 
adoptanten. De laatste hebben zich verbonden aan een specifiek onderdeel 
van onze collectie. 

sponsoren 
• Rabobank Amsterdam & Omstreken
• Canon 
• Vrumona 
• Eurest 
• Illy 
• Unilever Foodsolutions Nederland

Ook danken wij Koninklijke DSM N.V. voor de grote steun die zij verlenen aan de 
realisatie van de microZOO. 

~  geef om Artis  
hoofdstuk 6

adoptant adoptiedier 

ABN AMRO MeesPierson Amoerpanter Vladimir  
ADEK groene leguaan    
Amsterdamse Hockey & Bandy Club uilenkopmeerkatten   
Annet Gelink Gallery struisvogel Sanaa    
ANT Trust & Corporate Services N.V. rode bosmieren   
Aon  serval Louis    
Arbo Unie netpython    
Arcadis Nederland BV vuursalamanders    
Basalt Bouwadvies sneeuwuilen    
BAT  papiervlinder    
Becker Druk- en Vacuümpompen B.V. boomkikker    
Beursgorilla  Westelijke laaglandgorilla Jacko met 

stamboeknaam Bwana  
BIK  kuifseriema’s    
Advocatenkantoor ‘De Binnenstad’  
mr. W. Eusman mannen-pinguïnkoppel 
De Bijenkorf de Bijenkorf    
BK Bouw  pinguïnkoppel    
Boom Marktverkenningen fennek   
Bouwteam P & O stokstaartjes bij gorilla’s  
BSH Huishoudapparaten B.V. BOSCH wasberen    
Canal Company capybara’s    
ChipSoft mandril Ndoki    
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CSU Cleaning chimpansee Safira   
CTSN – Holkema Group kameel Yeti   
DekaMarkt  Aziatische olifantenjong Mumba
Delta Lloyd Aziatische olifant Yindee  
Metaalgaasweverij Dinxperlo hyacinth ara’s     
DR&DV Media Services witgezichtsaki’s   
Draijer wijngaardslakken   
Drukkerij Slinger juweel kardinaalbaars   
Dura Vermeer Beton & Waterbouw B.V. weidevogelvolière   
Duyts Bouwconstructies roel roel-paar    
Dynora  pinguïnkoppel    
Eigenwijz (Catalpa Kinderopvang) dwergotters    
Elspec sidderaal    
EnergiQ Groep B.V. roodbuik tamarins   
Erdo voor Gevel en Dak Prévost eekhoorn  
EVVA - Salto Californische zeeleeuw Kai 
EYE   film Vlinderpaviljoen  

‘Le Charmeur’  
Fatboy The Original B.V. Aziatische olifant Thong Tai  
Fort Advocaten Europese vale gieren   
Van Gansewinkel Insectarium    
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf 1 dwergoeistiti    
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf 2 rode vari’s    
Greenberg Traurig blauwe morpho’s   
Greenlink ringstaartmaki’s   
Hard Rock Cafe  pinguïnkoppel    
Hazet-Reiniging wasberen    
Hellebrekers Technieken water bij zeeleeuwen   
Hoëgh Autoliners B.V. sponsoring zeewater   
Holding IOB lichtgevende vissen   
Holland Intermetaal  serval Kinshasa    
Ibis hotels heremiet Ibis    
Ibis UvA      rode ibissen                    
Infra Holland kameel Lesther    
ING  leeuwen
Ingenieursbureau Amsterdam chimpansee Quincy
Isiz  fennek 
Jump! Communicatie roodoogmakikikker   
Jurriëns Bouwservice stokstaartjes
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Kantjil & De Tijger kantjil
Karakter B.V. Grévy zebra Jonas
Kasteel Metaal chimpansee Tumbili
Kixx International Kune Kune varkens
Koi Brothers koikarpers
Koninklijk Instituut voor de Tropen  kantjils
Kooij Laminations glasvleugelvlinder
Koppert Biological System hommelkolonie
KPMG grote miereneter Ramon
Kramer Staaltechniek Afrikaanse wilde hond
Lacoste onechte gavialen
Lexence Afrikaanse spiesbokken
De Maatschappij Euraziatische lynx Tilde  
Marodan B.V. Hudson Bay wolf Alpha
Mattens Register Accountants/  
Majong Financiële Planning prairiehondjes 
MEC Global mandril Meccie met  
  stamboeknaam Makana
Moos zwarte slingerapen
Moovs chimpansee Shangwe 
Nic Oud /Van der Wind papiervlinders
Nijssen piranha’s
Nuon, part of Vattenfall pinguïnkoppel
Onze Lieve Vrouwen Gasthuis HKCL chimpansee Leen
ORAM parasolmieren
ORTEC pinguïnkoppel
Peutz Grévy zebra Jua
PRA OdourNet B.V. Maleise tapir Aya
De Praktijk goendi’s
Radio Rotor Amsterdam tokkeh gekko en Madagascar-daggekko
Randstad Elektrotechniek olifantvissen
Randstad Nederland witstaartstekelvarkens
Reliance       Californische zeeleeuw Caroline
RON - A.D. beermarters
Rubinstein gouden leeuwaapjes
Koninklijke Saan Europese kraanvogel
Sawadee Reizen      Californische zeeleeuw Puck
SDA Print + Media chimpansee Vizuri
Siem Steur Staalconstructies B.V. kleine panda’s
Soops  uilvlinder
TA-HWA kleine panda’s
Tapir Tape  Zuid-Amerikaanse tapir Ydra

56~  geef om Artis  
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Teeuwissen Rioolreiniging B.V. rioolreiniging
Tele2 zwart schaap
Familie Ten Have  keizertamarins   
Teuwissen Installatie Groep koningspython
Van Ede & Partners tamme ganzen
VBK rode neusberen
VConsyst chimpansee Wakili
De Vier Elektromotoren kea’s    
Vola kroonkraanvogels
De Vos & Partners NV manenwolven    
Familie Voûte/ Tom Voûte Fonds blauwe pijlgifkikkers  
Walraven Schilders wasberen
Waternet Amsterdamse Gracht
Weg van het Midden  aasgier Duphralv
Wieringen Prins gnoe
Wintertaling talingen
Won Yip Westelijke laaglandgorilla Douli
Woonzorg Nederland schilpaddenverblijf
Yakult Westelijke laagland gorilla Shomari
Zwartjes van 1883 zwarte jaguar Inaja

overheden
In 2012 hebben de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en diverse 
ministeries steun gegeven aan het werk en de vernieuwingsplannen van Artis. 

Voor de steun in 2012 gaat speciale dank uit naar: 

57~  geef om Artis  
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overheden project 

Gemeente Amsterdam   de vernieuwing van Artis  
subsidie voor exploitatie  
en groot onderhoud

Gemeente Amsterdam /stadsdeel Centrum  diergedragsverrijking
Provincie Noord-Holland  restauratie van het monumentaal erfgoed 
Kansen voor West /programma onderdeel Amsterdam microZOO
Ministerie van Economische Zaken /  
Pieken in de Delta microZOO 
Ministerie van Economische Zaken  de educatieve vernieuwing van Artis 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed   restauratie Ledenlokalen 

restauratie Groote Museum 
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fondsen en stichtingen
Artis is dankbaar voor de samenwerking met fondsen en stichtingen. Door hun 
enthousiasme, inzet en financiële bijdragen heeft Artis innovatieve en 
bijzondere projecten kunnen starten en realiseren. Onze speciale dank gaat uit 
naar de BankGiroLoterij voor hun bijdrage aan de restauratie en herinrichting 
van het nieuwe Groote Museum en het VSB Fonds voor de genereuze steun aan 
de restauraties van de Ledenlokalen en het Groote Museum. 

Wij danken de onderstaande partners heel hartelijk:

58~  geef om Artis  
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fondsen en stichtingen  project  

VSB Fonds  restauratie Ledenlokalen  
en Groote Museum 

BankGiro Loterij  driejarige steun Groote Museum 
Fonds voor Beeldende Kunsten,  
Vormgeving en Bouwkunst Artis leerstoel 
Janivo Stichting  MicroZoo 
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting de vernieuwing van Artis 
Noordhollandsche van 1816  Jaguarverblijf 
Stichting Bouwstenen  
voor Dierenbescherming  vernieuwing Fazanterie 
Stichting Dioraphte  Groote Museum 
Ribbink van den Hoek, familiestichting Afrikaanse wilde-hondenverblijf



campagne: de 10 Vergeten Dieren
In 2012 heeft Artis tien ‘vergeten dieren’ doen uitgroeien tot 
publiekslievelingen. Met als insteek: altijd populair zijn de leeuwen, gorilla’s 
en olifanten, maar er zijn zoveel meer bijzondere dieren. Al gauw vroegen 
mensen bij de hoofdingang naar de kortste route naar de dwergoeistiti’s, 
brede flappentak of de axolotl, die het meest populair bleek.
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drie algazellen geboren
Op de Savanne zijn in 2012 drie algazellen (Oryx dammah) geboren. Deze 
geboorte is belangrijk voor het behoud van deze diersoort, want die is in 
het wild uitgestorven door onder andere de jacht en de veelteelt in zijn 
leefgebied. Artis doet mee aan het internationale fokprogramma.
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In 2012 waren er binnen Artis 220 collega’s actief, verdeeld over 170 
medewerkers en 50 oproepkrachten. 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. Medewerkers 
kansen bieden zich te ontwikkelen. De begrippen vakmanschap en 
leermeesterschap staan daarbij centraal. 

opleidingen 
De ontwikkeling van het personeel is een speerpunt binnen Artis. Op alle 
niveaus binnen de organisatie, worden trainingen en opleidingen aangeboden. 

In 2011 volgde het hoger management een training in het kader van ontwikkeling. 
In 2012 was het de beurt aan het middenmanagement (het kernteam). De 
vakgroephoofden werden gecoacht in hun rol tussen medewerkers en 
leidinggevenden. In een aantal sessies werd o.a. duidelijk hoe zij hun 
medewerkers beter kunnen sturen en ondersteunen in veranderingsprocessen 
en wat zij hiervoor van hun eigen manager of elkaar nodig hebben. Voor het 
ontwikkelen van het middenmanagement kon Artis gebruik maken van een 
subsidieregeling uit het Europees Sociaal Fonds 2007-2013. 

Om het niveau van kennis hoog en professioneel te houden en uit te breiden, 
wonen medewerkers verschillende congressen bij en volgen ze uiteenlopende 
opleidingen en trainingen. Artis hecht belang aan het op de hoogte zijn van de 
‘best practises’, de laatste ontwikkelingen op het gebied van dierverzorging, 
diermanagement, educatie- en communicatiemiddelen. Contacten en 
kennisuitwisseling met nationale en internationale collega’s via congressen, 
cursussen en werkbezoeken zijn daarbij eveneens van belang. Ook het 
begeleiden van dieren tijdens hun verhuizing naar een andere dierentuin of het 
vooraf bezoeken van dierentuinen waar mogelijk Artis-dieren naartoe zullen 
verhuizen of vandaan komen, levert de medewerkers nieuwe kennis op. 

Verder werd ingezet op scholing rond klantgericht werken, milieukennis, BHV, 
EHBO en cursussen in verandermanagment en omgaan met slecht nieuws en 
weerstand.

De Artis-vrijwilligers kregen ook regelmatig nascholing over diverse 
onderwerpen, zoals hoe ze een rondleiding met beleving geven en hoe ze 
bezoekers mee door de tuin kunnen nemen en uitleg te geven over zowel 
dieren, planten als monumenten zonder er een biologieles van te maken, maar 
een boeiende toelichting, gericht op verwondering. 
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Het Artis-gilde is een intensieve training van drie aaneengesloten dagen. Hierin 
volgen medewerkers van Artis presentaties en workshops met als doel om 
medewerkers binnen Artis dezelfde kennis bij te brengen (kennis over Artis). 
Voor de dierverzorging is er aansluitend nog een praktijkdag met uitleg en 
training in dierspecifieke zaken. In 2012 hebben 25 medewerkers het Artis-gilde 
gevolgd.

structuur en proces verbetering
Artis streeft ernaar haar eigen organisatie en haar processen steeds verder te 
optimaliseren. Want hoe beter we het zelf intern doen, des te beter zullen we 
slagen in de doelstellingen uit onze missie. Een park zoals dat van Artis is een 
uiterst complexe organisatie. Met een groot aantal verschillende type 
werkzaamheden met dito verschillende type medewerkers. Een betere 
afstemming op elkaar en een betere inrichting van de processen maakt het 
werken aantrekkelijker, verbetert de resultaten en verlaagt de kosten. 

In 2011 bekeken de medewerkers de verschillende werkprocessen in 
werkgroepen. Het management nam de organisatie en structuur onder de loep. 
Dit heeft er toe geleid dat Artis in 2012 een nieuwe stap zette in het formuleren 
van een herstructurering die Artis efficiënter en stabieler moet maken voor de 
toekomst. Daarvoor zijn er naast directie en staf, binnen alle clusters (publiek, 
dier&plant en infrastructuur) plannen gemaakt voor een herstructurering. Bij 
directie en staf en het cluster publiek waren deze plannen al eerder gereed en is 
in 2012 al gestart met het uitrollen van het eerste deel van de herstructurering. 

Het medewerkersonderzoek dat in 2011 is uitgevoerd, waar 75,6% van de 
medewerkers van Artis aan heeft deelgenomen, heeft in 2012 een vervolg 
gekregen. Medewerkers hebben in verschillende sessies gebrainstormd over de 
verbeterpunten waaraan teams het komende jaar moeten werken. Deze zijn 
verwerkt in actielijsten waar in 2012 en 2013 door de medewerkers zelf 
aandacht aan besteed dient te worden. Ook is er een lijst met verbeterpunten 
aan het management aangeboden, waar een keuze uit is gemaakt. Werken aan 
verbetering gebeurt op deze manier door de hele organisatie.

Om tot goede plannen te komen, die gedragen worden door de organisatie, zijn 
er commissies samengesteld met daarin de clustermanager, een afvaardiging 
van medewerkers, een afvaardiging van de ondernemingsraad en in sommige 
gevallen p&o-medewerkers. In deze commissies werden de voorstellen 
uitgewerkt tot plannen, met een bijbehorend implementatie- en 
communicatieplan, die vervolgens zijn voorgelegd aan het management en de 
directie en daarna aan de ondernemingsraad. 
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Efficiënt en effectief werken wordt voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt 
door een heldere managementstructuur. In 2012 is een vernieuwd 
managementoverleg (MO) geïntroduceerd waarin alle clusters en de 
stafafdelingen van Artis zijn vertegenwoordigd. De beslissingen die in dit MO 
worden genomen, zullen door de middenmanagementlaag moeten worden 
vertaald naar de werkvloer. Daarom zijn deze middenmanagers in 2012 getraind 
in hun leiderschapskwaliteiten en in hun rol als intermediair tussen het MO en 
de medewerkers. Omdat goed functioneren van de middenmanagers 
essentieel is voor het welslagen van de Artis organisatie wordt deze groep 
aangeduid als het kernteam van Artis.

ziekteverzuim en fysiotherapie
In 2012 is het ziekteverzuim gestegen naar 7,3%, dat is 1,3% hoger dan het jaar 
ervoor. Het hoge verzuimpercentage kwam grotendeels door een aantal 
langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Positief is dat de aandacht voor 
preventie van verzuim goed is doorgevoerd, waardoor het verzuimpercentage 
‘kort verzuim’ steeds laag bleef, uiteraard met uitzondering van de nationale 
griepgolven waar ook Artis niet aan wist te ontkomen.
Artis zorgt goed voor medewerkers. Om de zware belasting op spieren te 
ondersteunen is de oefenruimte bij de fysiotherapiepraktijk in 2012 uitgebreid 
tot een volwaardige oefenruimte waar alle spiergroepen aangepakt en 
behandeld kunnen worden. Ook in 2012 kon dit als onderdeel van de 
behandeling onder begeleiding van de fysiotherapeuten. 

stagiairs en vrijwilligers
In 2012 waren weer ruim honderd stagiairs actief in Artis. Het bieden van een 
ervaringsplek voor scholieren en studenten is een wisselwerking: de stagiairs 
krijgen een goede indruk van wat zij van het werk kunnen verwachten en wat er 
in de toekomst van hen zal worden verwacht. Voor Artis is het een manier om 
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van toekomstig personeel en frisse 
ideeën van de nieuwe generatie binnen te krijgen. 

De vrijwilligers hebben Artis in grote getalen ondersteund met hun inzet. Ruim 
170 vrijwilligers zijn actief geweest met educatieve rondleidingen en het 
informeren van bezoekers over de dieren in bijvoorbeeld het Apenhuis, 
Vogelhuis, het Vlinderpaviljoen of op Lemurenland. 

overleden
Artis heeft afscheid moeten nemen van Luuk Weeling, medewerker 
dienstencentrum en van vrijwilligers Pieter Milder en Frans Vittali.
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ondernemingsraad 
Het was voor de ondernemingsraad een intensief jaar met name vanwege de 
afronding van de structuurwijziging bij cluster dier & plant. Er vonden discussies 
plaats met de achterban en de directeur, externe raadgevers en onder elkaar. 
De OR kwam wekelijks bijeen tijdens het inloophalfuur in de Ontmoeting, hield 
maandelijks een OR-vergadering, tweemaandelijks overlegvergadering met de 
bestuurder en P&O en tweemaal per jaar vergadering met bestuurder en 
afvaardiging van de Raad van Toezicht. De belangrijkste thema’s van 2012 
waren:
•   structuurwijzigingen verschillende clusters
•   afronding personeelsgids
•   afronding en implementatie BHV-plan
•   adviezen rondom project vernieuwingsplan 
•   monitoren uitkomsten MTO (medewerkers tevredenheid onderzoek)
Mutaties: 1 lid uit de ondernemingsraad trok zich terug, 1 nieuw lid meldde zich 
aan.

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. Artis had in 2012 
gemiddeld 169 fte personeel en kende daarnaast meer dan 170 vrijwilligers.

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 gemaakt en nader toegelicht en bedragen in het 
boekjaar 2012 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). 
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De Raad van Toezicht kwam zesmaal bijeen in 2012. De Financiële Commissie 
van de Raad van Toezicht kwam in 2012 tweemaal met de accountant bijeen. 
Daarnaast vonden er twee algemene gang van zaken-vergaderingen plaats. 
Hierbij was naast de OR, de algemeen directeur en het hoofd p&o, ook een lid 
van de Raad van Toezicht aanwezig. 

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-12-2012 

voorzitter Frank de Grave 
Termijn tot 1 juni 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 

lid financiële commissie Henk Hofstee 
Termijn tot 9 maart 2013. 

lid financiële commissie Kees de Boo 
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 

Cees Vervoorn 
Termijn tot 9 maart 2013. 

Pepi Rozendaal 
Termijn tot 1 juli 2014. 

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

Uri Coronel 
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 

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

Toetreding tot Raad van Toezicht in 2013:
Jan Buné
Termijn tot 25 februari 2016. Hierna nog tweemaal hernoembaar

De overige functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in 
bijlage A. 
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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 arbeidsvoorwaarden 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 2012 uit een persoon. 
algemeen directeur Haig Balian 

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

beschermvrouwe
De beschermvrouwe van Artis is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet 
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kleuronderzoek in de Salmhuisjes
In de 19e-eeuwse gebouwen deden specialisten onderzoek naar het 
vroegere gebruik van kleuren en decoratiestijlen. Laagje voor laagje is er 
verf van de betimmeringen geschraapt, wat vaak voor verrassingen zorgde. 
De Salmhuisjes zijn sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wit 
geschilderd. Uit het onderzoek bleek dat de originele kleurstelling bruin 
was. Inmiddels krijgt het houtwerk weer zijn oorspronkelijke kleur terug.
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vele nieuwe zwartvoetpinguïns
De zwartvoetpinguïns (Spheniscus demersus) hebben in 2012 voor een 
heuse geboortegolf gezorgd. Er zijn ruim 70 eieren gelegd, waarvan veel 
zijn uitgekomen. De bedreigde zwartvoetpinguïns maken deel uit van een 
Europees fokprogramma dat Artis coördineert. 
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8.1  vermogensbeleid

8.1.1  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 organisatie te worden gewaarborgd. Het beleid van 
Artis is dat de continuïteitsreserve minimaal de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten dient te bedragen. 

8.1.2  bestemmingsreserves
Naast de continuïteitsreserve vormt Natura Artis Magistra bestemmingsreserves 
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. 

8.2  boekjaar 2012

Het jaar 2012 was in financieel opzicht een verrassend jaar voor Artis. Het aantal 
bezoekers viel slechts een kleine 19.000 lager uit dan het recordjaar 2011. Daardoor 
zijn met name de inkomsten uit entree en parkeren hoger ten opzichte van de 
begroting (€ 158.000 resp. € 87.000 meer). 
In tegenstelling tot het jaar 2011 werd Artis in 2012 met aantal nalatenschappen 
bedeeld voor een bedrag van € 784.000 (2011: € 21.000)
In verband met de geplande sloop van de Flamingoserre is dit pand ultimo 2012 op 
nihil gewaardeerd.

In 2010 heeft de gemeente Amsterdam bekend gemaakt Artis voor een bedrag van 
€ 900.000 te korten op de instandhoudingsubsidie. De gemeente Amsterdam 
verstrekte in 2012 ter compensatie van de daling van de structurele subsidie een 
incidentele subsidie van € 450.000 (2011: € 900.000). Met ingang van het boekjaar 
2013 is de korting op de subsidie een feit.

Het dagbezoek is in 2012 ten opzichte van het jaar daarvoor met 2,7% toegenomen. 
Het bezoek van leden is gedaald met 6%. In totaal heeft Artis in 2012 1,4% minder 
bezoekers gehad dan in 2011. De verschillen met het topjaar 2011 zijn minimaal. De 
grote betrokkenheid van het publiek bij Artis is constant.
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bezoekersaantallen 2012 begroot 2012 2011

bezoekers met dagkaarten 574.679 535.000 561.261

educatief bezoek 108.450 105.000 104.462

aantal dagbezoekers 683.129 640.000 665.723

bezoek van leden 558.126 560.000 594.151

totaal bezoek 1.241.255 1.200.000 1.259.874

lidmaatschappen 2012 2011

volwassenen 48.540 49.138

jeugd 25.879 25.607

senioren 9.622 8.993

peuters 8.849 8.790

overige 2.657 3.578

totaal aantal 
lidmaatschappen 95.547 96.106
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8.3   vergelijking 2012, 2012 begroting,  
2011 en 2013 begroting

 2012
begroot 

2012 2011
begroot 

2013

€ € € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 1.254.395 550.000 489.507 602.500

subsidies van overheden 5.193.980 4.725.000 5.574.170 4.725.000

entreegelden 7.085.568 6.927.000 7.257.132 8.044.000

lidmaatschapsgelden 3.973.605 3.700.000 3.848.737 3.800.000

parkzalen 1.558.633 1.707.500 1.365.584 1.400.000

overige exploitatiebaten 3.025.936 2.890.000 3.199.578 2.836.300

22.092.117 20.499.500 21.734.708 21.407.800

lasten

besteed aan doelstelling 19.550.772 19.440.500 19.642.733 19.733.000

kosten eigen fondsenwerving 135.199 162.500 145.014 150.000

kosten beheer en 
administratie 1.273.799 772.500 1.018.777 1.000.000

20.959.770 20.375.500 20.806.524 20.883.500

resultaat boekjaar 1.132.347 124.000 928.184 524.300

resultaat en bestemming
Het resultaat over 2012 wordt, na aftrek van een dotatie van € 860.521 aan de 
bestemmingsreserve, toegevoegd aan de continuïteitsreserve. Het doel is deze 
reserve aan te houden tot de helft van de jaarlijkse personeelskosten. Per 
31 december 2012 is de benodigde continuïteitsreserve bepaald op
€ 4.500.000. De totale personeelslasten zonder de dotaties aan de diverse 
personeelsvoorzieningen en het externe personeel bedragen over 2012 
€ 8,2 mln. 

~ financiën 
hoofdstuk 8 73



jaarverslag 2012 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

baten
De totale opbrengsten 2012 zijn ten opzichte van 2011 gestegen met € 357.000 
(1,6%) tot € 22.092.000. De opbrengst uit eigen fondswerving was in 2011 zeer 
laag en laat in 2012 een bovengemiddeld hoog beeld zien. Dit werd veroorzaakt 
door een historisch lage opbrengst uit nalatenschappen in 2011 en een grote 
nalatenschap in 2012. De opbrengst uit entreegelden is vergeleken met vorig 
jaar licht gedaald met € 171.000 tot € 7.086.000. Stijgingen in revenuen uit 
lidmaatschapsgelden en overige exploitatiebaten (waaronder parkeergelden, 
horecapacht en winkelomzet) zorgden voor hogere opbrengsten in 2012. De 
omzet uit evenementen heeft de verwachte hoogte niet behaald vanwege het 
beëindigen van de samenwerking met een externe verhuurder van ruimten en 
de slechte marktomstandigheden.

lasten
In 2012 zijn de totale kosten toegenomen met € 153.000 (0,7%) tot 
€ 20.960.000. De stijging is verklaarbaar door aanhoudend hoge kosten voor 
onderhoud aan (historische) gebouwen en dierverblijven. Artis slaagt er in deze 
kosten beheersbaar te houden en zoekt continu naar mogelijkheden kosten te 
besparen, waardoor de stijging van de kosten beperkt blijft. Voorts zijn er 
hogere kosten gemaakt voor extern personeel (€ 250.000 hoger dan begroot) 
in verband met (gedeeltelijke) opvang van een hoog langdurig ziekteverzuim.

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief  
dotaties aan diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2012 € 7.962.000 
en zijn daarmee licht gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 79.000). 
Dit wordt veroorzaakt door kostentechnisch gunstige wijzigingen in  
het personeelsbestand. De loonkostenstijging binnen de CAO bedroeg per 
1-1-2012 2%.

Kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn in 2012 vergeleken met 
2011 toegenomen met € 233.000. In 2012 is voor € 2.374.000 afgeschreven 
(2011: € 2.141.000), wat een stijging is van 11%. De stijging wordt veroorzaakt 
door de eenmalig afwaardering van de Flamingoserre (€ 163.000) en het eerste 
volledige afschrijvingsjaar van de Fazanterie Nieuwe kweek.

begroting 2013
In 2013 rekent Artis op 1.300.000 bezoekers (550.000 bezoeken van leden en 
750.000 dagbezoekers). In verband met de speciale acties en activiteiten in 
het jubileumjaar ‘Artis 175 jaar’ wordt eenmalig een recordaantal bezoekers 
verwacht.
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Verwacht wordt dat de diverse zalen van Artis Evenementen in 2013 in totaal 
161 keer verhuurd worden.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, 
sponsoring en adoptie van dieren en groen) worden, mede op grond van de 
structurele onzekerheid omtrent het al dan niet binnenkomen van 
nalatenschappen, voorzichtig begroot op een bedrag van € 602.500.
 
In 2012 ontving Artis een laatste incidentele subsidie van de Gemeente 
Amsterdam van € 450.000. Deze subsidie was, evenals in 2011, 
kostenverlagend in de begroting verwerkt.

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt € 524.300 positief.

 2012
begroot 

2012 2011
begroot 

2013

in percentages:

besteding doelstelling t.o.v. baten 89% 95% 90% 88%

eigen fondsenwerving 11% 29% 29% 25%

beheer en administratie 5,8% 3,8% 4,7% 4,7%

besteding doelstelling t.o.v. lasten 93% 95% 94% 90%

In 2012 is een aanzienlijk resultaat behaald. Dit wordt veroorzaakt door hogere 
opbrengsten dan begroot. Daarnaast heeft Artis door kostenbesparing 
geanticipeerd op de subsidiekorting. Het gevolg hiervan is dat het percentage 
besteding doelstelling t.o.v. baten lager is dan begroot. Artis streeft naar een 
percentage dat ligt tussen 85% en 95%.

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. In 2011 is de overschrijding 
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van deze norm veroorzaakt door het volledig onverwacht uitblijven van 
nalatenschappen. Er is hier sprake van een incident in ongewenste richting. In 
2012 is de CBF norm gehaald en ook in 2013 is dit de verwachting.

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 laatste jaren (2010-2013) 
schommelt dit percentage bij Artis rond 5%. Uit onderzoek van de 
Transparantprijs (over jaarrekeningen 2010) blijkt dat de kosten van beheer en 
administratie bij de verschillende deelnemers sterk uiteenlopen, met een 
gemiddelde van 3,7%.

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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groene oase in de stad
Natura Artis Magistra (de natuur is de leermeesteres van kunst en
wetenschap) is sinds haar oprichting in 1838 uitgegroeid tot het groene
hart van Amsterdam; een oase van rust en natuur, midden in de stad.
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9
jaarrekening
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fenneks geboren
Na een draagtijd van ongeveer twee maanden zijn er drie fenneks (Vulpes 
zerda) geboren. Dit is een zeldzame gebeurtenis. Sinds 1985 waren er geen 
fenneks meer geboren in Artis. 
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9.1  balans per 31 december 2012

toelichting 31 december 2012 31 december 2011

€ € € €

activa

vaste activa

materiële  
vaste activa

levende have 9.4.3.1 1 1

gebouwen en 
dierverblijven 9.4.3.1 7.589.010 9.170.328

installaties, 
transportmiddelen 
en inventaris 9.4.3.1 1.421.204 2.020.044

in uitvoering 9.4.3.1 1.551.925 825.387

10.562.140 12.015.760

vlottende activa

voorraden 9.7.1.1 152.063 176.374

vorderingen

Gemeente 
Amsterdam 9.4.3.2 236.199 277.708

debiteuren 9.7.1.2 1.030.713 420.793

belastingen 319.853 292.019

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 9.4.3.3 920.468 695.343

2.507.233 1.685.863

liquide middelen 9.7.1.3 11.447.331 9.882.155

totaal 24.668.767 23.760.152
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toelichting 31 december 2012 31 december 2011

€ € € €

passiva

eigen vermogen

stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 9.4.3.5 4.500.000 4.128.714

bestemmingsreserves 9.4.3.6 3.394.396 2.633.875

7.894.981 6.762.634

voorzieningen

pensioenvoorziening 9.4.3.7 550.846 506.153

voorziening FPU 9.4.3.7 22.651 48.990

WW-voorziening 9.4.3.7 297.345 292.548

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 9.4.3.7 415.920 510.080

personeelsvoorziening 9.4.3.7 94.832 633.112

jubileumverplichtingen 9.4.3.7 86.156 90.653

1.467.750 2.081.536

langlopende schulden

langlopende leningen 9.4.3.8 1.718.536 2.020.426

lening Gemeente 
Amsterdam 9.4.3.8 155.825 162.908

1.874.361 2.183.334

kortlopende schulden

crediteuren 1.928.673 2.153.165

kortlopend deel 
langlopende leningen 9.4.3.8 308.973 308.973

belastingen en  
sociale verzekeringen 348.256 343.973

overige schulden en 
overlopende passiva 9.4.3.9 10.845.773 9.926.951

13.431.675 12.732.648

totaal 24.668.767 23.760.152
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9.2  winst-en-verliesrekening over 2012

toelichting 2012 begroot 2012 2011

€ € €

baten

baten uit eigen 
fondsenwerving 9.4.4.1 1.254.395 550.000 489.507

subsidies van 
overheden 9.4.4.2 5.193.980 4.725.000 5.574.170

entreegelden 7.085.568 6.927.000 7.257.132

lidmaatschapsgelden 3.973.605 3.700.000 3.848.737

Parkzalen 1.558.633 1.707.500 1.365.584

overige 
exploitatiebaten 9.7.2.1 3.025.936 2.890.000 3.199.578

22.092.117 20.499.500 21.734.704

lasten

besteed aan 
doelstelling 9.4.4.3 19.550.772 19.440.500 19.642.733

kosten eigen 
fondsenwerving 9.4.4.1 135.199 162.500 145.014

kosten beheer en 
administratie 9.4.4.4 1.273.799 772.500 1.018.777

20.959.770 20.375.500 20.806.524

resultaat boekjaar 1.132.347 124.000 928.184

resultaatbestemming 2012  Begroot 2012 2011

€ € €

continuïteitsreserve 9.4.3.5 261.826 124.000 402.262

bestemmingsreserves 9.4.3.6 870.521 0 525.922

resultaat boekjaar 1.132.347 124.000 928.184
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9.3  kasstroomoverzicht over 2012 

Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2012 2011

in duizenden € € € € €

kasstroom uit  
operationele activiteiten

resultaat boekjaar 1.132 928

aanpassingen voor:

afschrijvingen op materiële vaste 
activa 9.7.2.2 2.374 2.141

dotatie/(onttrekking) voorzieningen 9.4.3.7 -614 -371

1.760 1.770

verandering in werkkapitaal

toename vorderingen
9.4.3.3  

en 9.7.1.2 -822 -75

afname voorraden 9.7.1.1 24 23

toename kortlopende schulden 9.4.3.9 698 2.896

-100 2.844

netto kasstroom uit operationele 
activiteiten 2.792 5.542

kasstroom uit 
investeringsactiviteiten

investeringen in materiële  
vaste activa 9.4.3.1 -918 -1.975

kasstroom uit 
financieringsactiviteiten

aflossing langlopende schulden 9.4.3.8 -309 -309

toename geldmiddelen 1.565 3.258
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toelichting 2012 2011

in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen

geldmiddelen per 1 januari 9.7.1.3 9.882 6.624

toename geldmiddelen 1.565 3.258

geldmiddelen per  
31 december 9.7.1.3 11.447 9.882

9.4   toelichting op de balans  
en winst-en-verliesrekening

9.4.1  grondslagen voor waardering van activa en passiva
9.4.1.1  algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland 
algemeen aanvaarde verslaggevingregels conform Boek 2 Titel 9 BW. Activa en 
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 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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9.4.1.2  materiële vaste activa
algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding 
Plantage Doklaan en de Flamingoserre) 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 en de Flamingoserre) als 
volledig afgeschreven beschouwd. 

De boekwaarde per 31 december 2012 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 2.135.861 (historische kostprijs 1999 t/m 2012: € 5.780.520). De 
boekwaarde ultimo boekjaar van de Flamingoserre bedraagt nihil als gevolg van 
een afwaardering wegens geplande sloop (historische kostprijs 1985: 
€ 1.041.639).

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 en de Flamingoserre 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 beschikbare fondsen. 
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Investeringen vanaf 1 januari 2001 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.

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

9.4.1.4  vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een 
eventuele voorziening voor oninbaarheid.

9.4.1.5  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.

9.4.1.6  eigen vermogen
algemeen
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling van 
de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt 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 het vermogen 
gepresenteerd dat door het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. 
Dit vastgelegde vermogen 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.

9.4.1.7  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.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 9 86



jaarverslag 2012 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

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

Artis heeft voor haar werknemers 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 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. De voorziening wordt bepaald aan de hand 
van het geschatte bedrag voor de doorbetalingsverplichting.

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

9.4.2 grondslagen voor bepaling van het resultaat
9.4.2.1  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 
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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.

9.4.2.2  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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9.4.3 toelichting op de balans
9.4.3.1  materiële vaste activa

totaal levende 
have

gebouwen 
en dier-

verblijven

installaties, 
transport-

middelen 
en 

inventaris

materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 2011

aanschaffings-
waarde 1 20.285.030 6.226.975 825.387 27.337.392

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -11.114.702 -4.206.931 0 -15.321.631

boekwaarde 1 9.170.328 2.020.044 825.387 12.015.761

mutaties 2012

investeringen 0 0 193.986 947.585 1.141.571

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.581.318 -792.826 0 -2.374.144

opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -221.047 -221.047

0 -1.581.318 -598.840 726.538 1.453.620

31 december 2012

aanschaffings-
waarde 1 20.285.030 6.420.961 1.551.925 28.257.916

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -12.696.020 -4.999.757 0 -17.695.777

boekwaarde 1 7.589.010 1.421.204 1.551.925 10.562.139
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€ €

de investeringen gedaan en in gebruik 
genomen in 2012 betreffen:

installaties, transportmiddelen en 
inventaris

automatisering en telecom apparatuur 63.206

zandbak Apen- en Vogelhuis 34.571

overname inventaris  
pand Welgelegen 26.000

betaalautomaat parkeerterrein 27.918

overige 42.291

totaal investeringen in gebouwen  
en dierverblijven 193.986

opgeleverde activa in uitvoering  
in 2012 (*)

gorillaverblijf 49.085

verblijf giraffen en savanne 171.962

totaal opgeleverde  
activa in uitvoering 221.047

(*)  De in 2012 opgeleverde activa in uitvoering zijn gezien de aard van  
de ontwikkelingskosten (gorillaverblijf) en de uitgevoerde werkzaamheden  
(verblijf giraffen en savanne) in de exploitatielasten van het boekjaar 2012 opgenomen.
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De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering is als volgt:

31 december 
2011

uitgaven in 
2012 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2012

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2012

€ € € €

masterplan-
projecten

microZoo 2.212.750 588.775 0 2.801.525

voorbereidings-
kosten Masterplan 1.015.695 1.250 0 1.016.945

parkeergarage 1.078.743 68.811 0 1.147.554

Apen- en 
Vogelhuis 9.209.685 172.846 0 9.382.531

ledenlokalen 194.895 1.022.461 0 1.217.356

groote museum 607.191 343.781 0 950.972

kennisplein 152.892 25.798 0 178.690

totaal masterplan-
projecten 14.471.851 2.223.722 0 16.695.573

af: ontvangen 
doelsubsidies -21.343.022 -2.952.858 0 -24.295.880

vooruitontvangen 

subsidies -6.871.171 -729.136 0 -7.600.307

De nog te besteden doelsubsidies zijn verantwoord onder de overige schulden 
en overlopende passiva.
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31 december 
2011

uitgaven in 
2012 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2012

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2012

€ € € €

overige projecten

Fazanterie 498.460 1.361.080 0 1.859.540

jaguars 112.779 -628.144 0 -515.365

serververnieuwing 0 135.727 0 135.727

verblijf onechte 
gavialen 0 40.730 0 40.730

pinguïnverblijf 22.860 0 0 22.860

buitenverblijf 
gorilla’s 49.085 0 -49.085 0

Savanne en 
giraffen 133.770 38.192 -171.962 0

overig 8.433 0 0 8.433

totaal overige 
projecten 825.387 947.585 -221.047 1.551.925
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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

materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

€ € € € €

afschrijvings% n.v.t. 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 
2011

aanschaffings-
waarde 1 17.952.516 4.804.226 825.387 23.582.129

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -10.430.168 -3.456.417 0 -13.886.585

boekwaarde 1 7.522.348 1.347.809 825.387 9.695.544

mutaties 2012

investeringen 0 0 193.986 947.585 1.141.571

afschrijvingen 
in boekjaar 0 -1.348.067 -527.725 0 -1.875.792

opgeleverd 
in boekjaar 0 0 0 -221.047 -221.047

0 -1.348.067 -333.739 726.538 -955.268

31 december 
2012

aanschaffings-
waarde 1 17.952.516 4.998.212 1.551.925 24.502.653

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -11.778.235 -3.984.142 0 -15.762.377

boekwaarde 1 6.174.281 1.014.070 1.551.925 8.740.276
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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 Artis-medewerkers:

bedrijfsvoering gebouwen
 en dier-

verblijven

installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

materiële 
vaste activa 

in uitvoering

totaal

€ € € €

afschrijvings % 5-10% 10-25% n.v.t.

31 december 2011

aanschaffingswaarde 2.332.514 1.422.749 0 3.755.263

cumulatieve 
afschrijvingen -684.532 -750.515 0 -1.435.047

boekwaarde 1.647.982 672.234 0 2.320.216

mutaties 2012

investeringen 0 0 0 0

afschrijvingen  
in boekjaar -233.251 -265.101 0 -498.352

opgeleverd in boekjaar 0 0 0 0

-233.251 -265.101 0 -498.352

31 december 2012

aanschaffingswaarde 2.332.514 1.422.749 0 3.755.263

cumulatieve
afschrijvingen -917.783 -1.015.616 0 -1.933.399

boekwaarde 1.414.731 407.133 0 1.821.864
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9.4.3.2  vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2012 31 december 2011

€ €

afrekening structurele subsidies 236.199 277.708

236.199 277.708

Bij structurele subsidies is gebruikelijk dat als voorschot 95% van het jaarbedrag 
wordt uitgekeerd. Het restant van 5% wordt betaald na overlegging van de 
goedkeurende controleverklaring met betrekking tot de jaarrekening over het 
betreffende jaar.

9.4.3.3  overige vorderingen en overlopende activa

31 december 
2012

31 december 
2011

€ €

erflatingen en legaten 520.943 157.666

interest 161.056 126.310

afrekening pacht horeca 115.058 82.265

teruggaaf energiebelasting 43.637 41.536

nog te factureren omzet 34.151 140.230

verzekeringspremies 24.534 24.534

Arbo Unie contract 3.770 0

vooruitbetaalde contracten en abonnementen 3.251 103.871

energieverbruik derden 924 0

bonussen leveranciers 0 10.722

diversen 13.144 8.209

920.468 695.343

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2012 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.
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9.4.3.4  liquide middelen
De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

9.4.3.5  continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

continuïteitsreserve

€

stand per 31 december 2011 4.128.714

bij: uit resultaat boekjaar 2012 261.286

bij: mutatie bestemmingsreserve 110.000

stand per 31 december 2012 4.500.000

Het boekjaar 2012 wordt afgesloten met een resultaat van € 1.132.347.  
Van het resultaat wordt € 261.286 gedoteerd aan de continuïteitsreserve.  
De doelstelling van Artis is dat deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse 
personeelskosten bedraagt. In 2012 bedroegen de salarissen, sociale lasten, pen-
sioenpremies en overige personeelskosten samen € 8.200.000. De benodigde 
continuïteitsreserve is voorlopig veiligheidshalve gesteld op € 4.500.000.

9.4.3.6  bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van het vermogen 
gepresenteerd dat door derden bij haar gift als fonds is geoormerkt of dat door 
het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. Dit vastgelegde vermogen 
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 
31-12-2011

onttrekking 
2012

dotatie 2012 stand 
31-12-2012

€ € € €

waterkwaliteit 
algemeen 43.711 0 0 43.711

dierverblijven 2.590.164 -110.000 870.521 3.350.685

totaal 2.633.875 -110.000 870.521 3.394.396

De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves betreffen afschrijvingen op de 
per dierverblijf gedane investeringen.

~ jaarrekening 
hoofdstuk 9 96



jaarverslag 2012 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

97

9.4.3.7  voorzieningen

9.4.3.7.1  voorzieningen pensioenen en FPU
Het verloop van de voorzieningen pensioenen en FPU is als volgt:

pensioenen FPU

€ €

stand per  
31 december 2010 506.153 48.990

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -55.637 -46.975

450.516 2.015

mutatie boekjaar 100.330 20.636

stand per  
31 december 2011 550.846 22.651

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. 

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 2% (2011: 4,25%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2012-2062
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• indexatie 2%

De voorziening FPU is gevormd op basis van een door de Stichting afgesloten 
overeenkomst “uitvoering FPU-gemeenten” met het VUT-fonds van het ABP. 
Deze overeenkomst is aangegaan door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
en daardoor van toepassing voor iedere organisatie die het 
Ambtenarenreglement Amsterdam (ARA) toepast. Hierin is overeengekomen 
dat werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een 
uitkeringsniveau dat uitgaat boven het niveau waarop werknemers ingevolge 
het FPU-reglement recht hebben. De voorziening is gebaseerd op de contante 
waarde van de toekomstige verplichtingen, rekening houdend met 4% rente en 
een indexatie van 3%. 
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9.4.3.7.2  voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het verloop van de voorzieningen WW en Ziekte en arbeidsongeschiktheid is als volgt:

WW ziekte en arbeids-
ongeschiktheid

€ €

stand per  
31 december 2011 292.548 510.080

onttrekkingen wegens 
uitkeringen -87.559 -57.515

204.989 452.565

mutatie boekjaar 92.356 -36.645

stand per  
31 december 2012 297.345 415.920

De voorziening betreffende door de Stichting te betalen WW is gebaseerd op 
de contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening 
houdend met 4% rente. 
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. 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 2012 voorzover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening.
De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een overwegend 
langlopend karakter.
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9.4.3.7.3  personeelsvoorziening
Voor medewerkers met een afvloeiingsregeling waarover individuele afspraken 
zijn gemaakt is een personeelsvoorziening getroffen.

Het verloop van de personeelvoorziening is als volgt:

personeelsvoorziening

€

stand per 31 december 2011 633.112

onttrekkingen wegens uitkeringen -387.365

245.747

mutatie boekjaar -150.915

stand per 31 december 2012 94.832

De voorziening heeft overwegend een kortlopend karakter.

9.4.3.7.4  Voorziening voor 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 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.

Wanneer grote mutaties in het personeelsbestand daartoe aanleiding geven, 
zal de hoogte van de voorziening worden aangepast. Jaarlijks vindt een globale 
doorrekening van de voorziening plaats waardoor vastgesteld kan worden of de 
voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2012 heeft dit tot een dotatie 
van € 4.497 in de voorziening geleid.
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9.4.3.8  langlopende schulden

geldgever resterende 
looptijd

rente hoofdsom

jaar 2012 €

ING Real Estate 7 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 9 7,30% 1.134.451

Gemeente Amsterdam 23 4,25% 354.150

ING 5 5,20% 750.000

geldgever stand per 
31-12-2012

aflossings-
verplich- 

tingen 2013

looptijd 
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31-12-2011

€ € € € €

ING Real Estate 1.021.008 170.168 680.668 340.340 1.191.176

ING Real Estate 453.778 56.723 226.892 226.885 510.500

Gemeente 
Amsterdam 155.825 7.083 28.332 127.493 162.908

ING 243.750 75.000 243.750 0 318.750

1.874.361 308.973 1.179.642 694.718 2.183.334

De stand per 31 december 2012 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 restaurants 
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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9.4.3.9  overige schulden en overlopende passiva

31 december 2012 31 december 2011

€ €

vooruitontvangen subsidies 
Masterplan 7.600.307 6.871.171

vooruitontvangen 
lidmaatschapsgelden 1.807.812 1.752.590

vakantiedagen 273.795 309.489

vakantiegelden 267.419 273.297

vooruitontvangen entreegelden 368.906 0

vooruitontvangen bedragen adoptie 145.292 125.452

gas 84.878 34.540

reservering voor kosten 
tentoonstellingen 64.824 75.000

elektriciteit en water 38.543 40.933

waarborgsom 22.689 22.689

arrangementen 21.573 0

accountantskosten 15.000 15.000

jaarverslag 15.000 15.000

portikosten 5.645 7.592

vooruitontvangen opbrengst parkzalen 4.689 125.105

medische kosten diercollectie 4.237 4.712

De Ontmoeting 0 100.000

nog te ontvangen inkoopfacturen 0 53.330

retourstorting subsidiënt 0 24.000

planmatig onderhoud 0 18.790

beveiliging en schoonmaak 0 15.736

extern personeel 0 15.088

rente lening 0 5.300

fiscalist 0 4.295

diversen 105.164 17.842

10.845.773 9.926.951
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9.4.3.10  niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

9.4.3.10.1  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. 

9.4.3.10.2  financiële verplichtingen
In 2012 is Artis op beperkte schaal verplichtingen aangegaan voor 
onderhoudsprojecten. Deze projecten vallen binnen het reguliere en in de 
begroting voor 2013 opgenomen onderhoudsplan en worden gedurende het jaar 
2013 opgeleverd.
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9.4.4 toelichting op de winst-en-verliesrekening

bestemming

lasten

doel-
stelling

eigen 
fondsen-

werving

beheer 
en 

admini-
stratie

totaal 
2012

begroot
2012

totaal 
2011

€ € € € € €

salariskosten 5.705.097 119.531 537.639 6.362.267 6.474.000 6.538.976

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.477.661 15.669 132.922 1.626.252 1.789.000 1.274.929

overige 
personeelskosten 977.688 0 106.794 1.084.482 826.000 813.673

mutatie  
personeel-
voorziening -150.915 0 0 -150.915 450.000 550.617

afschrijving en 
rente 2.509.311 0 0 2.509.311 2.405.000 2.298.981

overige 
exploitatiekosten 9.031.930 0 496.442 9.528.372 8.431.500 9.329.348

19.550.772 135.200 1.273.797 20.959.770 20.375.500 20.806.524
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9.4.4.1  baten uit eigen fondsenwerving

2012
begroot

2012 2011

€ € €

baten uit eigen 
fondsenwerving

adoptie dieren en groen 297.456 325.000 337.002

donaties en giften 5.500 15.000 6.821

schenkingen 51.851 35.000 79.421

sponsoring en advertenties 115.753 100.000 44.780

nalatenschappen en legaten 783.835 75.000 21.483

1.254.395 550.000 489.507

lasten uit eigen fondsenwerving

directe verwervingskosten 62.677 93.000 74.210

uitvoeringskosten 72.523 69.500 70.804

135.200 162.500 145.014

lasten uit eigen 
fondsenwerving in % van baten 
uit eigen fondsenwerving 10,8% 29,5% 29,6%

netto baten uit eigen 
fondsenwerving 1.119.195 387.500 344.493

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.
Als gevolg van het, zeer tegen de ervaringen in, nagenoeg uitblijven van 
inkomsten uit nalatenschappen en vaste lasten binnen de afdeling 
fondsenwerving, is het percentage in 2011 incidenteel boven 25% uitgekomen.

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

2012
begroot

2012 2011

€ € €

subsidies Gemeente Amsterdam

exploitatie- en 
onderhoudssubsidie 5.173.980 5.155.000 5.554.170

overige subsidies 20.000 20.000 20.000

5.193.980 5.175.000 5.574.170

9.4.4.3  besteed aan doelstelling
Toerekening van kosten aan de afzonderlijke doelstellingen is voor Artis niet 
eenvoudig omdat in de uitvoer 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 delen 
kosten voor het huisvesten van de dieren naar een van de beide doelstellingen 
is daarmee praktisch onmogelijk of uitzonderlijk arbitrair.

2012
begroot

2012 2011

€ € €

baten

totale baten 22.092.117 20.499.500 21.734.708

lasten

besteed aan doelstelling 19.550.772 19.440.500 19.642.733

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 89% 95% 90%
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9.4.4.4  beheer en administratie
Onder “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, salarisverwerking en 
juridische adviezen opgenomen onder de post “beheer en administratie”.

2012
begroot

2012 2011

€ € €

salariskosten 537.639 417.000 559.167

sociale lasten en pensioenpremies 132.922 102.000 113.639

overige exploitatiekosten 603.236 253.500 345.971

1.273.797 772.500 1.018.777

beheer en administratie in %  
van totale baten

5,8% 3,8% 4,7%
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9.4.4.5  personeelskosten

2012 begroot 2012 2011

€ € €

salarissen inclusief toeslagen 6.452.501 6.514.000 6.589.021

mutatie gereserveerde 
vakantiedagen -32.888 0 5.929

doorberekende salariskosten -57.346 -180.000 -55.974

salariskosten 6.362.267 6.244.000 6.538.976

sociale lasten 744.327 753.500 721.791

mutatie WW-voorziening 92.356 25.000 -164.011

mutatie voorziening ziekte en 
arbeidsongeschiktheid -36.646 25.000 -39.935

pensioenpremies 856.163 822.000 780.125

mutaties voorziening FPU 20.636 25.000 -7.134

mutatie pensioenvoorziening 100.330 25.000 -15.907

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.626.252 1.675.500 1.274.929

salarissen, sociale lasten en 
pensioenpremies 7.988.519 7.919.500 7.813.905

kosten extern personeel 806.557 557.000 477.143

studie- en opleidingskosten 88.336 110.000 104.259

overige personeelskosten 189.589 167.000 232.271

overige personeelskosten 1.084.482 834.000 813.673

mutatie personeel- en 
reorganisatievoorziening -150.915 450.000 550.617

-150.915 450.000 550.617

totaal personeelskosten 8.922.086 9.203.500 9.178.195

Gedurende het jaar 2012 zijn gemiddeld 169 fte’s (fulltime equivalents berekend 
op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern 
personeel, in dienst. In 2011 waren gemiddeld 168 fte’s in dienst. 
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De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2012: € 137.135 (2011: € 262.588, 
waarvan € 133.481 voor de in 2012 uit dienst getreden operationeel en financieel 
directeur). De directie heeft in verband met bezuinigingen ultimo 2012 vrijwillig 
afgezien van de CAO verhoging van het bruto loon (2%). Daarnaast heeft de 
algemeen directeur in 2011 vrijwillig afstand gedaan van de vaste 
eindejaarsuitkering.

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 2012

bezoldiging €

jaarinkomen

bruto loon / salaris 96.925

vakantiegeld 7.754

eindejaarsuitkering 6.667

Totaal jaarinkomen 111.346

SV lasten (werkgeversdeel) 6.724

vergoedingen / bijtellingen 639

pensioenlasten 18.426

totaal overige lasten en vergoedingen 25.789

totaal bezoldiging (2012) 137.135

totaal bezoldiging (2011) 129.107
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9.4.4.6  afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2012 begroot 2012 2011

€ € €

betaalde rente 135.161 145.000 157.918

afschrijvingen 2.374.150 2.260.000 2.141.063

2.509.311 2.405.000 2.298.981

rentebaten 2012 begroot 2012 2011

€ € €

ontvangen rente 198.249 65.000 182.746

198.249 65.000 182.746

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

9.5  overige gegevens

9.5.1  statutaire resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting zijn geen bepalingen opgenomen over de 
bestemming of verwerking van het resultaat over het boekjaar.

9.5.2  voorstel resultaatbestemming 2012
Voorgesteld wordt het resultaat van € 1.132.347 over 2012, na aftrek van een 
dotatie van € 870.521 aan de bestemmingsreserve, ten gunste te brengen van de 
continuïteitsreserve. Dit voorstel is al in de jaarrekening verwerkt.

9.5.3  gebeurtenissen na balansdatum
In 2013 is Artis in verband met de sloop en restauratie van het pand Ledenlokalen 
een tweetal overeenkomsten aangegaan met een aannemer en een technisch 
installateur.
De financiering van deze contracten is volledig gedekt door externe subsidies.
Als gevolg van de externe dekking hebben deze sloop- en 
restauratiewerkzaamheden geen invloed op de vermogenspositie van de 
Stichting.
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9.6   controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

Aan: de directie van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde  
van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 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 2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 
en 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 
overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. 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 
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en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
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 2012 en van het resultaat over 2012 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,  28 juni 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. J.L. Sebel RA
Partner



112

contactlens voor olifant Win Thida
Artis werkt met een gespecialiseerd veterinair team dat dagelijks de dieren 
checkt en behandelt waar nodig. In de Fazanterie is daarvoor in 2012 een 
nieuwe kweek- en ziekenboegruimte in gebruik genomen. Een bijzondere 
behandeling in 2012 betrof het plaatsen van een contactlens bij olifant Win 
Thida. Zij had een tranend en pijnlijk linkeroog, iets wat door de lens werd 
geheeld. Daarna is de lens er vanzelf weer uitgevallen. Voor deze 
behandeling was vanuit binnen- en buitenland veel belangstelling.
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bijlage A

De Raad van Toezicht en de directie van Natura Artis Magistra bestaan  
per 17 juni 2013 uit de volgende leden: 

Frank de Grave (voorzitter) 
Termijn tot 1 juni 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.  
Overige functies: 
• voorzitter Orde van Medisch Specialisten 
• zelfstandig adviseur B.V. De Grave Bestuur en Advies
• lid Raad van Toezicht ING bank Nederland 
• lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 
• vicevoorzitter Raad van Toezicht NTR (educatieve en culturele omroep) 
• voorzitter coöperatiebestuur PGGM 
• voorzitter Raad van Toezicht SIOB (Sector Instituut Openbare Bibliotheken) 
• voorzitter Woningstichting De Key te Amsterdam, 
• lid Raad van Advies Conclusion B.V. te Utrecht (detachering o.a. in de zorg)
• voorzitter Raad van Toezicht dierentuin Artis te Amsterdam 
• lid Raad van Beheer Pantar Amsterdam arbeidsbemiddeling 
•  lid Raad van Commissarissen SADC (het ontwikkelingsbedrijf van 

luchthavengebonden kantoor- en bedrijfslocaties in de Schipholregio) 
• voorzitter stichting Ondersteuning VVD 

Kees de Boo (lid financiële commissie) 
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.  
Overige functies: 
• lid Bestuur Centraal Fonds Volkshuisvesting 
• lid Bestuur Stichting ROZ 
• lid Raad van Commissarissen Vesteda 

Uri Coronel 
Termijn tot 10 april 2014. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. Overige functies: 
• voorzitter Raad van Commissarissen Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam 
• lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport 
• voorzitter Bestuur Alzheimercentrum VUmc 
• lid Amsterdamse Sportraad 
• voorzitter Raad van Advies Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs
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Pepi Rozendaal 
Termijn tot 1 juli 2014. Overige functies: 
• lid Bestuur Stichting Visual Legacy 
• lid Jury Young Captain Award 

Saskia Reuling 
Termijn tot 25 maart 2016. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.  
Overige functies: 
• mediationadvocaat ReulingSchutte
• lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis 
• lid Raad van Toezicht Museum het Rembrandthuis 
•  voorzitter Klachten- en Geschillencommissie Nivre (Ned. Instituut van 

Register experts 

Gerdi Verbeet
Termijn tot 1 oktober 2015. Hierna nog tweemaal herbenoembaar. Overige 
functies:
• voorzitter Raad van Toezicht Waarborgfonds Kinderopvang
• voorzitter Raad van Toezicht Novamedia
• voorzitter Rathenau Instituut
• lid Raad van Toezicht Revalidatiefonds
• lestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging
• tijdelijk technisch voorzitter Raad van Toezicht van een pensioenfonds
• voorzitter van de Nederlands Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF)
• bestuurslid van de VSB Poëzieprijs
• voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top
• lid Advisory Board LOI
• ambassadeur Stichting Sobibor

Jan Buné (lid financiële commissie)
Termijn tot 25 februari 2016. Hierna nog tweemaal hernoembaar.  
Overige functies:
• lid van de Raad van Advies van Stichting eSociety Platform Nederland 
•  voorzitter van de Adviescommissie Governance, Risk & Compliance van de 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 
• bestuursadviseur 
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Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur) 
Overige functies: 
• lid Raad van Toezicht IUCN Nederlands Comité 
• lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen 
• lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
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colofon

dit is een uitgave van Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra
KvK Amsterdam 41199694 

bezoekadres
Plantage Kerklaan 38-40 
1018 CZ Amsterdam 

postadres
postbus 20164
1000 HD Amsterdam
t 0900 278 4796 (15 ct p. min.)
info@artis.nl
www.artis.nl

vakgroep communicatie & marketing
t 020 52 33 427
communicatie@artis.nl

fondsenwerving
t 020 52 33 533
geefomartis@artis.nl 

productie
communicatie & marketing

redactie
Karel Greven, Katja Staring

vormgeving
SDA Print + Media

fotografie
Edwin Butter, Ronald van Weeren
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het wolvenverblijf
Het wolvenverblijf was toe aan een flinke opknapbeurt en uitbreiding.  
De wolven zijn daarom tijdelijk naar het oude verblijf van de manenwolven 
verhuisd. Er is eind 2012 begonnen met de aanleg van een ander midden-
pad en de afrastering is vernieuwd. Ook de heuvels, de onderdoorgangen 
onder het pad en de beplanting hebben een opknapbeurt gekregen.




