
jaarverslag 2015
van kracht naar sterkte



Artis en RAVON zetten in de zomer knoflookpadden 
uit langs de beek Strijper Aa in Noord-Brabant.
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missie en visie
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.
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Nieuw in 2015 was de eetbare tuin. Alle eenjarige beplanting bestond vanaf 
mei uit bloemen, kruiden en groenten die eetbaar zijn voor dier en mens.
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Geachte lezer,   Amsterdam, 13 juni 2016

Al bij haar oprichting in 1838 had Artis tot doel ‘het bevorderen van de kennis der 
natuurlijke historie op eene aangename en aanschouwelijke wijze’. Natura Artis 
Magistra heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een plek waar natuur, cultuur en erfgoed 
samenkomen. Het is uitgegroeid tot een instituut van belang, niet alleen voor 
Amsterdam, maar voor geheel Nederland. 
Het Artisplein, met daaraan Micropia, de gerestaureerde Ledenlokalen en het nog te 
restaureren Groote Museum, vormt de belangrijkste vernieuwing in de historie van 
Artis. Want het voor iedereen vrij toegankelijke plein integreert de stad met het park 
en de geschiedenis met onze eigen tijd. 

In 2015 werd duidelijk dat zowel Amsterdammers als bezoekers van buiten de 
stad, deze vernieuwing zeer waarderen. Het Artisplein won de publieksprijs van de 
Amsterdamse Architectuur Prijs, het wordt beschouwd als oase van rust midden 
in het centrum. De historische elementen zijn in acht genomen en de verfijnde 
inrichting van het plein maakt het tot een prachtig filter tussen stad en park, schreef 
de jury. 
Het internationale bezoek aan Natura Artis Magistra steeg in 2015 met een 
spectaculaire 32 procent, voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de vele 
bezoeken van toeristen aan Micropia. Het verheugt de Raad van Toezicht dat Artis, 
dankzij de kwaliteitsverhoging en vernieuwingen van het afgelopen decennium, 
in staat is gebleken steeds meer (inter)nationaal bezoek te genereren. De stad 
Amsterdam en het stadspark Artis versterken elkaar. 

De Raad van Toezicht heeft mede daarom met verbazing kennis genomen 
van het voornemen van het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Amsterdam om Artis met 1 miljoen euro per jaar te korten op haar 
instandhoudingssubsidie. Verbazing omdat het erop lijkt dat Artis gestraft wordt voor 
haar behaalde successen (door de vernieuwingen en verbeteringen heeft Artis meer 
inkomsten gerealiseerd en een verbeterde kostenstructuur).
De gemeentelijke subsidie is hard nodig om de laatste fase van de vernieuwing af te 
ronden en de financiële positie van Artis blijvend te verstevigen. Er moeten nog grote 
projecten worden uitgevoerd, zoals de restauratie van het Groote Museum, de bouw 
van het olifantenverblijf en de noodzakelijke renovatie van het Aquarium.  
Als voorzitter van Raad van Toezicht heb ik tijdens de behandeling van de juridische 
procedure bij de bezwaarcommissie van de gemeente over de voorgenomen 
subsidiekorting, samen met de directeur, het belang van het instituut voor de stad 
voor het voetlicht gebracht.
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In 2015 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen. Tijdens die vergaderingen werd 
de Raad onder meer geïnformeerd over de organisatieverandering van Artis en 
over de voorgenomen subsidiekorting van de gemeente Amsterdam. Er werden 
besluiten genomen die enerzijds betrekking hadden op de dagelijkse gang van zaken 
binnen Artis en anderzijds op de vernieuwing die Artis doormaakt. Zo werden de 
voorgelegde uitgaven voor de bouw van het olifantenverblijf goedgekeurd. Ook het 
Operationeel Plan 2016 werd goedgekeurd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiger 
van de Raad van Toezicht tweemaal overleg gevoerd met de OR en heeft de Raad 
een functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. De Raad van 
Toezicht heeft de Governance Code Cultuur mede tot uitgangspunt van haar beleid 
gemaakt en conformeert zich hieraan. In 2015 kwam de financiële commissie 
driemaal bijeen om met de accountant te overleggen. Er werd afscheid genomen 
van PwC als accountant en Deloitte werd als nieuwe accountant aangesteld. Wij zijn 
PwC dankbaar voor de deskundige begeleiding gedurende een lange reeks van jaren.

Ten slotte spreekt de Raad van Toezicht zijn dank uit aan directie en medewerkers. 
Er is weer keihard gewerkt aan de voortgaande renovatie van Artis en dat gebeurt 
met grote inzet. De constante stroom van bezoekers, oud en jong, bewijst dat deze 
inspanningen niet onopgemerkt zijn gebleven. 

Namens de Raad van Toezicht,
Uri Coronel, Voorzitter
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Op 8 oktober gaf Artis-directeur Haig Balian het 
startsein voor de sloop van de Roofdierengalerij. 
Met de sloop neemt Artis definitief afscheid  
van de oude manier van dieren houden. 

In februari werd een kleine grote miereneter geboren, waarmee een belangrijke bijdrage 
werd geleverd aan het Europese fokprogramma van deze bedreigde diersoort.
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Geachte lezer,  Amsterdam, 13 juni 2016

Voor Artis is in 2015 een nieuw epoque aangebroken. Anders dan in voorgaande jaren 
werd er geen groot project opgeleverd, maar was het een tijd van oogsten wat in het 
afgelopen decennium is gezaaid en geplant. Een groot deel van de vernieuwingen 
uit het masterplan, met als hoogtepunten Micropia, de Ledenlokalen en het 
Artisplein, zijn immers klaar. Ze zijn zichtbaar en herkenbaar, en worden in hoge mate 
gewaardeerd. De diversificatie legt een extra fundament onder de stichting Natura 
Artis Magistra, zowel inhoudelijk als financieel. 

Na zo een topprestatie volgt doorgaans een energetisch dal, omdat de boog niet 
altijd gespannen kan zijn. 2015 was dan ook een jaar van wennen aan en leren over 
dat wat we hebben, en een jaar waarin we ons concentreerden op de toekomst 
om dat wat Artis heeft nog beter te communiceren aan het publiek, en waarin we 
de onvermijdelijke weeffouten moesten herstellen. Het was ook een jaar waarin de 
vernieuwingen een plek moesten krijgen in de organisatie. De vernieuwingen hebben 
onze inkomstenstroom stabieler gemaakt, en ons financieel sterker gemaakt voor de 
toekomst. 

Veel enthousiasme was er voor Micropia, dat verschillende prijzen won. In april 
wees de jury van de Museum + Heritage Awards in Londen Micropia aan als ‘highly 
commended’ in de categorie beste museum internationaal. Aan onze traditie van 
natuur verzamelen, tonen en ervaren heeft Micropia dit jaar een belangrijk hoofdstuk 
toegevoegd. Kennis van de samenhang van de natuur kan immers niet zonder kennis 
van de machtigste, meest succesvolle en tegelijk kleinste organismen. Belangrijker 
nog dan de erkenning in prijzen, was de erkenning vanuit de wetenschap, en die van 
het publiek. Dat vond in groten getale zijn weg naar het eerste en enige museum ter 
wereld waar het onzichtbare zichtbaar wordt gemaakt. 

Ook het Artisplein, met de daaraan gelegen prachtig gerenoveerde Ledenlokalen 
en de Hollandse Polder, viel in de prijzen. Het plein, ontworpen door 
landschapsarchitect Michael van Gessel in opdracht van Natura Artis Magistra, 
ontving van de publieksjury de Amsterdamse Architectuurprijs (A.A.P.). Dit vanwege 
de belangrijke sociale functie die het plein vervult in de stad. Met het Artisplein heeft 
Artis iets weggegeven waarvan ze het minste heeft: ruimte. Voor vele stadgenoten 
en voor toeristen geeft het plein de mogelijkheid te genieten van de nabijheid van de 
natuur: ze kunnen haar zien, voelen, horen en ruiken. Zo belichaamde het Artisplein 
ook in 2015 de paradigmaverandering in het denken van Artis: dit vrij toegankelijke 
plein verbindt geschiedenis met onze eigen tijd, collecties met gebouwen, stad met 
park, educatie met publiek. Denkend vanuit de missie van Artis, dat een groot publiek 
de samenhang der dingen in de levende natuur wil laten ontdekken en laten zien hoe 
natuur en menselijke cultuur ten diepste met elkaar verweven zijn. Dat het publiek 
de vernieuwingen van Artis herkent en waardeert, bleek uit de waarderingscijfers van 
de bezoekers, die in 2015 onverminderd hoog waren. Artis werd zelfs door bezoekers 
van TripAdvisor verkozen tot beste dierentuin van de Benelux. 
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Het aan het Artisplein gelegen café-restaurant de Plantage verwelkomde in 2015 
146.000 gasten en werd door restaurantgids GaultMillau uitgeroepen tot Terras van 
het Jaar. Partners en andere organisaties maakten dankbaar gebruik van de zalen in 
het Noord Paviljoen, waarmee een nieuwe inkomstenbron voor Artis is gerealiseerd.

In het Artis-park werden opnieuw belangrijke stappen gezet in de grootschalige 
vernieuwing. De start van de sloop van de Roofdierengalerij (1859) markeerde het 
emotionele afscheid van een stuk cultuurgeschiedenis en van de oude manier 
van dieren houden. Artis wil meer ruimte creëren voor dieren en planten, voor 
educatie en erfgoed. De bouw van het olifantenverblijf ving in 2015 aan. Artis is blij 
dat de decennia durende en geld en energie vretende kwestie ten aanzien van de 
verplaatsing van de woonboten op het Entrepotdok dit jaar tot een einde kwam.  
Nu de laatste woonboten verlegd zijn, krijgt het nieuwe olifantenverblijf zijn beslag. 

In 2015 werd de diercollectie uitgebreid met een aantal soorten, waaronder grote 
koedoes op de Savanne en verschillende vogelsoorten in de Fazanterie. Nieuw in de 
collectie zijn onder meer drie soorten Polynesische boomslakken (Partula nodosa, 
Partula hyalina, Partula affinis). Artis helpt mee aan het internationale natuurproject 
voor het behoud van deze slakken. De geboortes van maar liefst drie giraffen, twee 
zebra’s, een grote miereneter en drie kleine kantjils waren belangrijke bijdragen aan 
Europese fokprogramma’s van deze diersoorten. 

2015 was ook een bewogen jaar voor Natura Artis Magistra. Hoogte- en dieptepunten 
volgden elkaar in rap tempo op. Dieptepunt was de dood van de jongste olifant uit de 
kudde, die stierf aan EEHV, een herpesvirus waarvan alle Aziatische olifanten drager 
zijn, maar dat vooral voor olifanten van 2-4 jaar risicovol is. 

Het financiële dieptepunt van 2015 was de subsidiekorting van de gemeente 
Amsterdam met structureel € 1 miljoen per jaar. Een korting die ook consequenties 
kan hebben voor onze organisatie. Reden dan ook om onze leden en anderen 
die ons een warm hart toedragen te vragen ons te steunen, juist nu. Zo kunnen 
we zorgen dat nu en in de toekomst in Amsterdam een plek bestaat waar 
nieuwe generaties het belang van de natuur kunnen ervaren. Artis heeft bezwaar 
aangetekend tegen de subsidiekorting bij de Commissie Bezwaarschriften van de 
Gemeente Amsterdam. Vanwege deze subsidiekorting vroegen wij in het najaar 
middels een brief bij ons ledenmagazine aan alle leden om financiële steun. Meer 
dan 1.000 mensen reageerden op deze oproep. We danken eenieder die ons een 
warm hart toedraagt.
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Qua bezoekersaantallen was 2015 een mooi jaar voor Natura Artis Magistra. Het 
publiek vond in groten getale zijn weg naar zowel Artis als Micropia. In totaal wisten 
Artis en Micropia 1.353.000 bezoekers te verwelkomen, een stijging van 3% ten 
opzichte van 2014. Op zondag 27 september bereikte Artis een dagrecord: die dag 
bezochten maar liefst 13.662 mensen Artis. Daardoor zijn de bezoekgerelateerde 
inkomsten uit entree, parkeren, horeca en winkel boven begroting uitgekomen. 
Daarnaast heeft Artis in 2015 voor een bedrag van ruim € 450.000 aan 
nalatenschappen ontvangen. Het jaar is hierdoor afgesloten met een batig saldo 
van ruim € 1.217.000. Een bedrag dat geheel besteed gaat worden aan broodnodige 
vernieuwingsprojecten in het park. 

In het jaar 2015 werd een professionaliseringsslag gemaakt in het contact met 
het publiek. Onder meer door de vernieuwing van artis.nl naar een website die 
meer gericht is op conversie. De eerste stappen werden gezet naar een gedegen 
databasemarketing. Relatiebeheer is essentieel voor het behoud en het werven van 
leden voor Artis en Micropia. Zonder leden geen Artis.

De bezoekers genoten dit jaar onder meer van de geuren en kleuren van de eetbare 
tuin, een nieuwe invulling van Artis in Bloei waarbij vanaf mei alle wisselbeplanting in 
het park eetbaar was voor zowel mens als dier. De dierverzorgers liepen dagelijks een 
plukroute om de eetbare planten te voeren aan de dieren. Ook voor de bezoeker viel 
er veel te genieten van de geuren en kleuren van de eetbare tuin: de grote aandacht 
voor bomen en planten is essentieel voor de beleving van bezoekers in het Artis-
park. 

Ook de pers vond dit jaar op nieuw haar weg naar Artis en Micropia. Naast de 
geboortes van verschillende dieren en de sloop van de Roofdierengalerij, was er 
vanuit de media veel aandacht voor het dierennamenbeleid van Artis, dat veel 
emoties opriep. Ik ben blij dat er over dit onderwerp discussie ontstaan is, waardoor 
het onderwerp is gaan leven bij het publiek. Ons beleidsstuk hierover vindt u in de 
bijlagen van dit jaarverslag.

Gezien de huidige staat van het Planetarium, dat aan vernieuwing toe is, is een 
onderzoek gestart om de maatschappelijke waarde voor de toekomst te kunnen 
inschatten. Hiertoe zijn in 2015 gesprekken gevoerd met nationale stakeholders uit 
de astronomische wetenschappelijke wereld. Een zeer goed bewaard geheim is dat 
Nederland op het gebied van astronomische kennis en ontwikkeling op de derde 
plaats in de wereld staat. Wordt vervolgd.
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Jarenlang was Artis in de kern gericht op vernieuwing. Veel van de vernieuwings-
projecten vonden voor een groot deel buiten de organisatie plaats: Micropia 
werd bijvoorbeeld onder mijn leiding met een team van externe creatieven en 
wetenschappers ontwikkeld. 2015 was het jaar waarin Micropia steeds meer werd 
geïntegreerd in de organisatie: er kwamen nieuwe medewerkers, vrijwilligers ten 
behoeve van het laboratorium en bestaande medewerkers gingen taken uitvoeren 
voor zowel Artis als Micropia. De kennis van de medewerkers werd verrijkt. Ik voerde, 
samen met het hoofd p&o, tientallen gesprekken met medewerkers om erachter te 
komen wat er leefde. Deze constructieve gesprekken hebben draagvlak gecreëerd 
voor een herstructurering van de organisatie. De medewerkers krijgen in de nieuwe 
structuur meer verantwoordelijkheid, en de samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen zal worden verbeterd. Waar de afgelopen jaren veel projecten tegelijkertijd 
plaatsvonden, ligt de focus voor de toekomst op beheersbaarheid: we pakken de 
vernieuwingen project voor project aan.

Artis investeert in de kennis en kunde van haar medewerkers en vrijwilligers, en deed 
dit ook in 2015. De vrijwilligers hebben extra scholing gekregen om hun kwaliteit 
verder te professionaliseren. De OR heeft in 2015 een transitie doorgemaakt. De 
samenwerking tussen OR en directie is verder verbeterd en geprofessionaliseerd, 
waarbij het langetermijnbeleid beter inzichtelijk is gemaakt. Er is gewerkt aan een 
constructieve verhouding. De OR vergaderde dit jaar zesmaal met de directie en 
had twee algemene gang van zakenoverleggen met de directeur in het bijzijn van een 
vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. 

Zonder de steun van de gemeente, alle medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zou 
Natura Artis Magistra niet kunnen zijn wat zij vandaag is. En zonder de steun van onze 
Raad van Toezicht, donateurs, subsidiënten, sponsoren, ondersteuners en de leden 
van de Jour Fixe had Artis zich niet kunnen ontwikkelen tot de bijzondere plek met 
een brede maatschappelijke impact die het vandaag de dag is. Ik ben, namens het 
publiek, aan allen hiervoor heel veel dank verschuldigd.

Haig Balian
algemeen directeur
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Sinds eind juni lopen er grote koedoes op de Savanne. De Savanne is een van 
de verblijven waar Artis verschillende diersoorten combineert: de koedoes 
leven er samen met netgiraffen, struisvogels, Grévy-zebra’s en springbokken.
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 � hoofdstuk 1
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doelstellingen
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De keizerskroon maakt ieder jaar deel uit van Artis in Bloei.



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

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

b. het bieden van recreatie en natuur- en milieueducatie aan bezoekers
c.  uitvoering en/of gelegenheid geven aan toegepast wetenschappelijk onderzoek 

en daardoor een bijdrage leveren aan de instandhouding van bedreigde 
diersoorten 

strategie
Artis heeft zich ten doel gesteld om in een wereld waarin een fragiele relatie bestaat 
tussen mens en natuur, liefde en zorg voor de natuur te stimuleren. Om dat in 
de toekomst nog beter te kunnen doen heeft Artis twaalf jaar geleden een grote 
vernieuwing ingezet die op drie pijlers rust; meer ruimte voor dieren en planten, meer 
ruimte voor erfgoed en meer ruimte voor educatie.

In dit vernieuwingsplan kiest Artis nadrukkelijk voor een positie midden in de 
samenleving. Het vernieuwingsplan is er op gericht de educatieve publiekstaak 
te versterken en Natura Artis Magistra uit te laten groeien tot een toonaangevend 
kennisinstituut dat een bijdrage levert aan het dichten van de kenniskloof die bij het 
brede publiek bestaat op het gebied van natuur en cultuur en haar samenhang. 
Speerpunten zijn hier de versterking van het educatieve aanbod, de uitbouw van 
de platformfunctie van Artis en die van Micropia en de verbreding van het (virtuele) 
bereik van het kennis- en publieksinstituut Natura Artis Magistra. 

Het vernieuwingsplan bevat gestage aanpassingen van de dieren- en 
plantencollectie, de ontwikkeling van Micropia en haar platformfunctie, de 
ontwikkeling van de inhoud van het Planetarium, activiteiten op het Artisplein, de 
opheffing en sloop van de Roofdierengalerij en de uitbreiding van dierenverblijven 
zoals die van de olifanten en de jaguars. Onderdeel van het plan is het restaureren en 
herbestemmen van het aan het Artisplein gelegen Groote Museum en restauratie en 
gedeeltelijke vernieuwing van het Aquarium.

Voorts is de vernieuwing erop gericht Natura Artis Magistra door te laten groeien 
naar een organisatie die uitblinkt op het gebied van duurzaamheid, waarbij het 
vinden van een evenwicht in de complexe relatie tussen de monumentale waarden 
en best practises leidend is. Ook wordt er keer op keer gekeken of gebouwen en 
bouwsels wel noodzakelijk zijn. Artis wil duurzame kwaliteit voor ruimte creëren tegen 
lagere onderhouds- en milieukosten. En wil de discussie over hoe duurzaamheid in 
monumenten toe te passen aanzwengelen en daarin participeren.

 � doelstellingen
 hoofdstuk 1
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langetermijndoelstellingen
Om onze missie, visie en langetermijnstrategie zo goed mogelijk uit te voeren, 
heeft Artis kernwaarden gedefinieerd. Voor elk van deze kernwaarden zijn 
algemene doelstellingen bepaald. Deze doelstellingen staan aan de basis van de 
kortetermijndoelstellingen die jaarlijks in het Operationeel Plan worden vastgelegd. 
De vaststelling van het jaarlijks operationeel plan inclusief de bijbehorende begroting 
waarin worden opgenomen het investerings- en het financieringsplan evenals de 
herziening ervan, behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht. De directie stelt 
de jaarrekening vast, nadat deze ter goedkeuring is voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht.

algemene doelstellingen 
• het fysiek, intellectueel en emotioneel dichtbij brengen van de natuur;
• het optimaliseren van de kwaliteit en het bereik van educatie; 
• het zorgvuldig beheer van het park en de levende en dode collecties;
• een optimaal kwalitatieve en kostenefficiëntie bedrijfsvoering;
• zichtbaar excelleren in duurzaamheid;
• het maximaliseren bezoekersaantal met maximale bezoekerstevredenheid;
• het optimaliseren van de educatieve en recreatieve functie van het stadspark met 
• erfgoed voor de stad Amsterdam; 
• optimale inkomsten uit bezoek en fondsenwerving.

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

Voor 2015 zijn in het Operationeel Plan de volgende  
prioriteiten gedefinieerd:
• verbeteren educatie;
• internaliseren duurzaamheid;
• uitvoeren projecten Artis vernieuwt;
• optimaliseren beheer collecties;
• versterken organisatie;
• verfijnen Micropia;
• optimaliseren inkomsten Artis;
• aanpassen organisatie.

 � doelstellingen
 hoofdstuk 1
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Aan de vogelcollectie in de Fazanterie werden 
roodstaartamazones toegevoegd. 



 � hoofdstuk 2

2
het Artis-park
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2.1  bezoek
2015 was een mooi jaar voor Natura Artis Magistra. Het publiek vond in groten getale 
zijn weg naar zowel Artis als Micropia. In totaal wisten Artis en Micropia 1.353.000 
bezoekers te verwelkomen, een stijging van 37.000 (3 %) bezoekers ten opzichte van 
2014. De bezoekers genoten dit jaar onder meer van de geuren en kleuren van de 
eetbare tuin, een nieuwe invulling van Artis in Bloei waarbij alle wisselbeplanting in het 
park eetbaar was voor zowel mens als dier. 

Op zondag 27 september bereikte Artis een dagrecord: die dag bezochten 
maar liefst 13.662 mensen Artis, door de combinatie van prachtig nazomerweer, 
de kleurrijke eetbare tuin en het traditionele laatste weekeinde van de 
septemberkorting, een actie die al sinds 1852 ieder najaar loopt. 

Meer dan ooit komen de bezoekers aan Artis rechtstreeks naar de Hoofdentree. 
Ze hoeven vaak niet meer langs de kassa omdat zij al toegangskaarten hebben, die 
ze via partners of online hebben aangeschaft. Dankzij de eind 2015 opgeleverde 
vernieuwde website artis.nl is de voorverkoop van toegangskaarten gestegen. De 
gehele website is visueel naar deze tijd vertaald, in lijn gebracht met de huisstijl 
van Artis, bevat interessante en rijke content en is gebouwd om de conversie 
naar het kopen van toegangskaarten of lidmaatschappen te vergemakkelijken. De 
klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van Artis online is daarmee sterk verbeterd. 
Voor 2016 staat op het programma om ook de online verkoop voor educatieve 
bezoeken en activiteiten als lezingen en arrangementen op te leveren. 

In het afgelopen jaar steeg het buitenlands bezoek met 32 procent. Enerzijds dankzij 
de enorme internationale persaandacht voor Micropia, dat in 2015 haar eerste volle 
jaar beleefde, anderzijds dankzij de samenwerking met onder meer I Amsterdam. 
Vanaf 1 januari 2016 is Micropia voor onder meer alle Museumkaarthouders gratis 
te bezoeken. Micropia nam dit jaar voor het eerst deel aan de Museumnacht. De 
avond was een groot succes, met 1.750 bezoeken aan Micropia op één avond. Er 
ontstonden lange rijen op het Artisplein: de bezoekers hadden de anderhalf uur 
wachttijd graag voor hun bezoek aan Micropia over. Dat de internationale bezoeker 
zijn weg naar Artis en Micropia zo goed vindt, is reden om in 2016 de strategie op 
internationaal bezoek verder uit te breiden, ook op educatief gebied. 

 � het Artis-park
 hoofdstuk 2
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Ook café-restaurant de Plantage was in 2015 een publiekstrekker. 146.000 mensen 
kwamen bij de Plantage lunchen, drinken of dineren, gemiddeld zo’n 400 bezoekers 
per dag. Hoeveel mensen het Artisplein bezoeken, is vanwege de vrije toegang tot 
het plein niet meetbaar. Maar duidelijk is dat zowel Amsterdammers als toeristen 
uit binnen- en buitenland het plein zeer waarderen, en dat zij het Artisplein en het 
restaurant zien als een aparte, interessante bestemming. Het Artisplein zorgt voor 
trek naar de Plantagebuurt. Bezoekers en bewoners omarmden het plein. Ze zaten 
lekker in de zon op het Flamingoterras, lieten kinderen spelen rond de watertafel of 
bewonderden de grote collectie lepelaars in de Hollandse Polder. Artis is verheugd 
te merken dat het Artisplein en de daaraan gelegen voorzieningen blijvend een 
nieuw type bezoekers trekt. Het bereik van Natura Artis Magistra is hierdoor duidelijk 
toegenomen.

Het educatieve bezoek bereikte in 2015 een recordhoogte van 115.000, een stijging 
van 6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Met name het aantal studenten 
steeg. Een recordaantal onderwijsinstellingen nam Artis dit jaar mee als locatie in 
het introductieprogramma, waardoor in totaal 7.145 studenten Artis bezochten 
tijdens de Intreeweek. De drie grootste onderwijsinstellingen in Amsterdam (UvA, VU 
en HvA) maakten gebruik van een door Artis samengesteld educatief programma. 
Zo zijn veel beginnende studenten op de hoogte gebracht van de gunstige 
studententarieven voor zowel Artis als Micropia. De eerste stap voor het verbinden 
van nieuwe generaties aan ons instituut. Meer over de educatieve rol van Natura Artis 
Magistra, waaronder de Artis Academie, is te lezen in hoofdstuk 5 van dit jaarverslag.

Micropia nam dit jaar voor het eerst deel aan de Museumnacht. De avond was een 
groot succes, met 1.750 bezoeken. Er ontstonden lange rijen op het Artisplein.
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Artis en Micropia zijn 365 dagen per jaar open. Door de hevige zomerstorm gaf het 
KNMI op zaterdag 25 juli code rood af voor de provincie Noord-Holland. Om geen 
risico’s te lopen, werd besloten om Artis te sluiten en de ZOOmeravond te annuleren.
De ZOOmeravonden waren in 2015 opnieuw een succes. Bekende artiesten als 
Jungle by Night , Novastar en Stevie Ann traden op. De best bezochte ZOOmeravond 
trok 9.730 bezoekers, die konden genieten van een picknick in het gras, van cocktails 
van de cocktailbar. Bezoekers konden onder meer de eetbare tuinroute lopen of 
meegaan met een rondleiding door schemerig Artis.

horeca
Op het gebied van horeca vonden verschillende veranderingen plaats in 2015. Het 
café in het Planetarium werd verbouwd om de service en uitstraling te verbeteren. 
Het café kreeg de uitstraling van een markt en er werd een kassa toegevoegd. Door 
in restaurant De Twee Cheetahs de kassa’s te verplaatsen, en de manier waarop 
mensen langs kassa’s en balies lopen efficiënter te organiseren, is de wachttijd voor 
de bezoekers aanzienlijk verkort. Beide horecagelegenheden kregen een nieuw 
assortiment. Uitgangspunten hierbij zijn: weten wat je koopt, eerlijk en duurzaam, 
en vers bereid en samen delen. Alle sappen zijn vers bereid, en het is te zien waar 
producten vandaan komen. Bij de Twee Cheetahs was in de drukke zomerperiode 
de Savannekiosk open, met als thema ‘van aardappel tot friet’. Hier werd biologische 
patat verkocht.

Tevens werd ‘t Polderhuis opgeleverd, ook wel bekend als ‘’Konkelboet”. Deze 
benaming van wat voorheen het poffertjeshuis was, is gekozen vanwege de ligging 
naast de Hollandse Polder. Een Konkelboet is een klein schuurtje op het land 
waar vroeger tijdens werkonderbrekingen thee en sneetjes brood (een stik brót) 
werden genuttigd. Het vervoer ging voornamelijk nog via het water in de polders, 
dus je kon niet makkelijk naar huis gaan om te eten. In ’t Polderhuis zijn onder meer 
boerenboterhammen met huisgemaakte jam te koop. De producten zijn zoveel 
mogelijk regionaal: de kaas komt van een regionale kaasboerderij, de koeken van een 
banketbakker uit de buurt. Meer over het assortiment van de horeca is te lezen in 
hoofdstuk 10 over duurzaamheid.

waardering
De waardering voor Artis was in 2015 onverminderd hoog. Artis werd in 2015 
door bezoekers van TripAdvisor verkozen tot beste dierentuin van de Benelux. 
TripAdvisor is de grootste reiscommunity ter wereld. De Traveller’s Choice Awards 
2015 komt tot stand op basis van duizenden recensies die het afgelopen jaar door 
dierentuinbezoekers op de site zijn geplaatst. In de top 25 van beste dierentuinen ter 
wereld van TripAdvisor prijkten in totaal elf Europese dierentuinen. Artis is de enige 
dierentuin uit de Benelux die op de lijst staat. 

 � het Artis-park
 hoofdstuk 2
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In het eigen bezoekersonderzoek kreeg Artis een stabiel hoge algemene beoordeling 
(cijfer 8,2), van alle groepen. Vooral het groene Artis-park werd door alle bezoekers 
zeer gewaardeerd: 95% van het bezoek is zeer positief over de bomen, planten en 
bloemen, waaruit des te meer de waarde van Artis in bloei voor de beleving van 
het publiek blijkt. Ook de bereikbaarheid, de verscheidenheid aan dieren en de 
leerzaamheid van het bezoek zijn punten waarop Artis zeer goed scoort.

2.2  Artis vernieuwt
In een wereld waar een fragiele relatie bestaat tussen natuur en mens, wil Artis liefde 
en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot een toonaangevend instituut 
op dit gebied. Daarom is Natura Artis Magistra 12 jaar geleden begonnen met een 
ingrijpend vernieuwingsproces. Om dat mogelijk te maken is er een plan gemaakt, 
opdat Artis ook in de toekomst haar maatschappelijke taken kan vervullen, onder 
de noemer: Artis Vernieuwt. Met de grootschalige vernieuwing van Artis wordt meer 
ruimte voor dieren, planten, microben, educatie en erfgoed gecreëerd. 

sloop Roofdierengalerij
Met de sloop van de Roofdierengalerij bereikte Artis in 2015 een volgende mijlpaal 
in het vernieuwingsproces. Op 8 oktober gaf Artis-directeur Haig Balian het 
startsein voor de sloop van de Roofdierengalerij. Met de sloop nam Artis definitief 
afscheid van één van de oudste verblijven in het park. Een afscheid van een stuk 
cultuurgeschiedenis en de oude manier van dieren houden. 
Onder grote belangstelling van pers en Artis-medewerkers ging de grijper in 
de Roofdierengalerij. Ook werd de start van de sloop van de Roofdierengalerij 
gecombineerd met de jaarlijkse relatiedag van Artis. Alle adoptanten en sponsoren 
van Artis waren uitgenodigd, en waren in groten getale aanwezig.

De Roofdierengalerij is het eerste Artis-bouwwerk van de 19de eeuwse ‘huis’-
architect G.B. Salm (1831-1897) en werd in 1859 in gebruik genomen. Het was een tijd 
waarin andere opvattingen heersten op het gebied van dierenwelzijn, architectuur 
en tuininrichting. Zowel deze opvattingen als het gebouw zelf waren sterk verouderd. 
Dat een van de oudste dierverblijven van Artis nu verdwenen is, lijkt in tegenspraak 
met het behoud van erfgoed. Maar het gebouw was door alle uitbreidingen en 
verbouwingen zo ‘vertimmerd’, dat het veel van zijn waarde als erfgoed verloren had. 
Renovatie zou daardoor onbetaalbaar zijn geworden, afgezien nog van het feit dat 
het gebouw ook een nieuwe functie zou moeten krijgen. Technisch, inhoudelijk en 
financieel bleek dat een vrijwel onmogelijke klus. 

 � het Artis-park
 hoofdstuk 2
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jaguarverblijf
In 2016 zal het jaguarverblijf worden opgeleverd, een ontwerp waarin de nieuwe 
manier van denken over het houden van dieren tot uiting komt. Natuurlijker ogende 
verblijven bieden niet alleen meer ruimte voor de dieren, ze geven ook volop 
gelegenheid voor natuurlijk gedrag. Daar spelen ook planten, die in de tijd van de 
Roofdierengalerij hooguit als decor of aankleding dienden een belangrijke rol in.
In het jaguarverblijf worden rotsen, struiken en bomen geplaatst. De omstandig-
heden in het nieuwe verblijf zijn zo gemaakt dat het een ideale omgeving is om te 
paren en jongen groot te brengen. Jaguars houden zich in de natuur vrijwel altijd op 
in de buurt van water. Daarom komt er in het nieuwe verblijf ook een waterpartij.  
De olijfbomen zorgen voor een natuurlijke leefomgeving: de jaguars (Panthera onca) 
kunnen omhoog klimmen, zich terugtrekken en liggen op een plek waar ze overzicht 
hebben. Vanwege de complexe constructie is de oplevering van dit verblijf later dan 
oorspronkelijk gepland.

De hoofdstaalconstructie en stenen muren zijn in 2015 geplaatst. In juni kwam er ten 
behoeve van het jaguarverblijf 1.000 jaar boom aan in Artis. Drie olijfbomen van ieder 
350 jaar oud, afkomstig uit het zuidelijk deel van Baskenland, werden geplant in het 
jaguarverblijf. De bomen bieden comfortabele ligtakken die sterk genoeg zijn om de 
dieren te dragen. Het Jaguarverblijf is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van 
Stichting Goede Doelen Nh1816. Als de netten zijn geplaatst, zal het verblijf in gebruik 
worden genomen.

olifantenverblijf
De Aziatische olifant (Elephas maximus) is een bedreigde diersoort. Artis doet 
mee met het internationale fokprogramma voor deze diersoort. Na de sloop van de 
Roofdierengalerij is in oktober 2015 gestart met de voorbereiding van de bouw van 
het nieuwe verblijf voor de Aziatische olifanten. Ook is er in 2015 gewerkt aan het 
definitieve ontwerp van het buitenverblijf, en van het Tuinpaviljoen dat zal komen 
in het hoekgebouw van de Roofdierengalerij. Ook zijn de plannen gemaakt voor de 
beplanting van het verblijf en voor de herinrichting van het parkeerterrein. 
Olifanten spelen in de natuur veel met water en sproeien zichzelf onder met modder 
voor de huidverzorging. Het publiek zal heel dicht bij de badende olifanten kunnen 
komen via een uniek pad dat je tot onder het waterniveau brengt. Hierdoor kan 
er vanuit een bijzonder perspectief, vanaf het wateroppervlak, naar de badende 
olifanten gekeken worden. Vanaf de andere zijde kan er over de Savanne worden 
uitgekeken. Aangezien olifanten graag in het water poepen, wordt er ook een 
uitgebreid waterfilteringssysteem aangebracht.

 � het Artis-park
 hoofdstuk 2
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In de natuur lopen olifanten lange afstanden. Voor dat doel is er een enorme rots 
met een slingerende vorm midden op het nieuwe terrein ontworpen. De dieren 
kunnen eromheen lopen, en door een andere route te nemen kunnen ze elkaar 
ontwijken wanneer ze dat willen. Daarnaast dient een rots als windvanger.
Het verblijf wordt zo uitdagend mogelijk gemaakt. Voor een olifant is de sociale 
omgeving zeer belangrijk. Door te spelen tasten ze elkaars krachten en gewicht af, en 
leren ze elkaars karakter kennen. Voor dit alles is ruimte en een gevarieerde omgeving 
nodig.

De vernieuwing van het olifantenverblijf zal gefaseerd gebeuren. De eerste fase 
van het proces is de uitbreiding van het buitenverblijf. Het verblijf zal in verbinding 
staan met het huidige olifantenverblijf en een deel van het parkeerterrein in 
beslag nemen. De volgende fase van de vernieuwing van het olifantenverblijf 
bestaat uit de ontwikkeling en bouw van een nieuw binnenverblijf. Het vernieuwde 
olifantenbuitenverblijf grenst aan dit nog te ontwerpen binnenverblijf. Artis streeft 
ernaar na afronding van het buitenverblijf te kunnen starten aan de tweede fase van 
het bouwproces. 

Insectarium
Er wordt buiten Artis vaak alleen gefocust op grote diersoorten, maar juist kleine 
organismen spelen een essentiële rol in ecosystemen. Artis helpt mee aan 
het internationale natuurproject voor het behoud van drie bedreigde soorten 
Polynesische boomslakken. De slakken zijn belangrijk voor de biodiversiteit op de 
Frans-Polynesische eilanden. Artis is een van de weinige dierentuinen in de wereld 
die over expertise beschikt voor het verzorgen van deze gevoelige weekdieren. Artis 
kweekt de slakken in het Insectarium. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 7 over 
natuurbehoud. In het Insectarium heeft naast de Polynesische boomslak ook de 
bij een hoofdrol gekregen. Bijen zijn zeer belangrijk voor de bestuiving van bloemen 
en planten. Kunst en cultuur maken ook onderdeel uit van de nieuwe tentoonstelling: 
porseleinen insectenmodellen laten de diversiteit aan Nederlandse insecten zien. 
Daarnaast is alle bebording geactualiseerd en in lijn gebracht met de huisstijl van 
Artis.

kleine panda
Op de plaats waar vroeger de brilbeer zat is een nieuw verblijf ontworpen en 
gebouwd met veel hoog groen, twee huisjes en een mosachtige grond. Kleine panda’s 
zijn echte boombewoners. Het project is eind 2015 opgeleverd.

 � het Artis-park
 hoofdstuk 2
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De jongste olifant van de kudde ging in december 
onverwacht dood aan het olifantenherpesvirus EEHV. 
Artis ontving veel steunbetuigingen van het publiek. 



 � hoofdstuk 3

3
de collecties 
van Natura Artis 
Magistra
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Op de Savanne werden in 2015 twee  
Grévy-zebraveulens geboren.
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Natura Artis Magistra is een ensemble van dieren, microben, bomen, planten, 
sterren, musea, kunst en erfgoed. Het verhaal dat we vertellen gaat over de 
samenhang tussen al die onderdelen en vooral over de rol die de mens daarin speelt. 
Natura Artis Magistra heeft dan ook een veelheid aan levende en dode collecties. 
Het geheel van deze collecties vervult een onmisbare rol bij het realiseren van onze 
missie om mensen te inspireren en zich te laten verwonderen en te leren over de 
natuur en zichzelf.

Artis en Micropia beheren hun collecties met de grootst mogelijke zorg. Artis 
onderschrijft de internationale ‘ICOM Code of Ethics for Natural History’, de Ethische 
Code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, de Code Of Ethics van 
EAZA en de Ethische Code van het Museumregister. Artis is als eerste dierenpark 
opgenomen in het Museumregister. 

3.1  historische en monumentale collecties
Een van de drie pijlers van het vernieuwingsplan is meer ruimte voor erfgoed. Artis 
wil haar historische en monumentale collecties zorgvuldig behouden, en bestendig 
maken voor de toekomst. 

Aquarium
Na de opening in 1882 werd het Artis Aquarium gezien als een wereldwonder. Het 
unieke Lloyds filtersysteem in de catacomben was een wereldprimeur. Het Lloyds 
filtersysteem heeft sinds de opening van het Aquarium de bassins van schoon 
zoet- en zeewater voorzien. In 2012 bleek dat het filtersysteem in de catacomben 
het monumentale gebouw heeft aangetast. Het zoute water heeft voor corrosie in 
de draagconstructie gezorgd. De verzakkingen die daarvan het gevolg zijn, hebben 
aanzienlijke schade aangericht aan de bassins, vloeren, plafonds, en binnen- en 
buitengevels. In 2015 is hard gewerkt aan de planvorming voor de restauratie van dit 
monument. Er is gewerkt aan een voorlopig ontwerp voor het gehele gebouw en aan 
onze visie op de restauratie. Het ontwerpteam zal in 2016 doorwerken om te komen 
tot een plan voor uitvoering.

Broedmachinehuis
In 2015 is begonnen met het ontwikkelen van ideeën voor het oude 
Broedmachinehuis, ook wel Duivenhuis genoemd. Het paviljoen was ooit het 
speelhuis van Laanzicht, en werd in 1852 bij Artis betrokken. Tussen 1872 en 1875 
werd het gebouw verhoogd en gebruikt als duivenhuis, met bovenop een duiventil. 
Van 1912 tot 1972 stond hier de broedmachine opgesteld; aan de oostzijde werd een 
gebouwtje opgetrokken voor de zeekoe. Aan de westzijde werd een kleine aanbouw 
uit 1956 gebruikt als stal (vergroot in 1966 en 1973). In het kader van de vernieuwing 
van het perk waarin het paviljoen staat, zijn alle aanbouwen afgebroken en staat het 
weer helemaal vrij. De buitenzijde zal gerestaureerd worden. Omdat het gebouw de 
status van Rijksmonument heeft, wordt zoveel mogelijk het 19de-eeuwse materiaal 
van rotswerk en kleuren gewaardeerd. Dat betekent ook dat een trap en balustrade 
gaan terugkomen.

 � de collecties van Natura Artis Magistra   
 hoofdstuk 3
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Salmhuisjes
In de historische Salmhuisjes aan de achterzijde van Artis zullen de nieuwe 
operatiekamer en een preparatieruimte worden gevestigd. Onderdeel van dit 
ontwerp is onder meer een restauratie van de fundering en het casco van de 
monumenten. Het publiek kan hier meekijken tijdens veterinaire behandelingen en 
de preparatie van dieren ten behoeve van het Groote Museum. In 2015 is het plan 
ontwikkeld, maar het is nu voorlopig stilgelegd, wegens gebrek aan middelen.

Groote Museum
Er is gewerkt aan een voorlopig ontwerp van de toekomstige exposities, samen 
met Tinker Imagineers. In september werd door het inhoudelijk team een visiestuk 
over de inhoud van het museum geschreven waarin de hoofdlijnen van de inhoud 
beschreven staan als status quo van het werk tot nu toe. Op basis daarvan werd een 
vernieuwde visie en opzet samengesteld, samen met een visie op de voorbereiding 
van de restauratie van het gebouw inclusief een bouwfaseringsplan en bijbehorend 
financieringsplan en de organisatiestructuur van het gehele project. Deze stukken 
werden in het MO gepresenteerd en daar goedgekeurd. 
Het projectteam zal in 2016 doorwerken aan een uitvoeringsplan voor het gebouw, 
de bouw, de businesscase en de museuminrichting. Ook werd de sponsoring verder 
onderbouwd. Er werden opdrachten gegeven voor nader kleurenonderzoek aan het 
gebouw, en voor de geschiedschrijving van de bouwgeschiedenis van het Groote 
Museum.

objectencollectie
Naast de monumenten heeft Artis ook een grote objectencollectie. In 2015 is EMu, 
het digitale museum management systeem waarin Artis haar kunst-, historische- 
en natuurcollecties registreert, geïntegreerd met ZIMS (Zoological Information 
Management System), het systeem waarin ook de diercollectie wordt bijgehouden. 
In het Aquarium is een nieuwe vitrine ingericht, gewijd aan de Artis-kunstcollectie. 
De vitrine toont een brede collectie dieren en planten vereeuwigd in tekeningen, 
schilderijen en beeldhouwwerken door de eeuwen heen. In 2015 is het aantal 
aanbiedingen voor kunstprojecten en schenkingen flink toegenomen. Gemiddeld 
ontvangt Artis zes aanbiedingen per maand. Deze worden besproken in de 
kunstcommissie, waarna een honorering of afwijzing volgt. Opgenomen in collectie 
werden in 2015 onder meer werken van kunstenares Mara van Laaren. Zij deed een 
kunstproject in het Groote Museum, waarvan zij de schetsen aan Artis schonk. Artis 
heeft drie van haar schilderijen aangekocht. Ook nam Artis schenkingen in ontvangst 
van de kunstenaars Theo van de Boogaard, bekend striptekenaar en Koen Hauser, de 
Fotograaf des Vaderlands. De werken zijn voor publiek te zien in een nieuwe vitrine in 
het Aquarium. 
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3.2  diercollectie
Het afgelopen jaar werd de uitvoer van het in 2013 goedgekeurde diercollectieplan 
voortgezet. Het collectieplan is gebaseerd op drie afwegingen. In de eerste plaats is 
dat de vraag over de educatieve waarde van een diersoort binnen de collectie van 
Artis en de mate waarin die bijdraagt aan een betere afspiegeling van de breedte van 
de ‘tree of life’ met al de diverse levensvormen. De tweede vraag is in hoeverre we de 
diersoort binnen Artis op een diervriendelijke manier kunnen huisvesten. De derde 
afweging is de waarde die een soort heeft voor onze collectie vanuit het oogpunt van 
natuur- en soortbehoud. Alle beslissingen binnen het diercollectieplan worden op 
deze drie aspecten getoetst.

We leggen met onze diercollectie de nadruk op biodiversiteit en op bedreigde 
diersoorten, waarvoor binnen het European Endangered species Programme (EEP), 
het European Studbook (ESB), de European Studbook Foundation (ESF) en de 
Taxon Advisory Groups (TAG) van de European Association of Zoos and Aquaria 
(EAZA) behoefte is aan extra capaciteit. Hiermee wordt volledig gehoor gegeven 
aan één van de belangrijkste doelstellingen van dierentuinen: de instandhouding van 
soorten door middel van fok en eventuele herintroductie in het wild. Artis heeft in 
haar diercollectie veel soorten waarvoor een intensief gecoördineerd fokprogramma 
(EEP) of minder intensief fokprogramma (ESB) bestaat. Met deze soorten doen we 
actief mee aan 52 EEP’s, aan 35 ESB’s en aan  
4 ESF’s.

Onderdeel van dat zorgzaam omgaan met dieren is een zorgvuldig populatiebeleid. 
Uitgangspunt van ons beleid is dat er alleen gefokt wordt met dieren wanneer dit 
bijdraagt aan gezonde populaties. Dat kan gaan om de eigen populatie maar ook 
om populaties in andere dierentuinen en in voorkomende gevallen ook om de 
populaties in de oorspronkelijke wilde natuur. Voor het welzijn van onze dieren is het 
goed wanneer ze zich voortplanten. Bovendien zijn jonge dieren voor het publiek niet 
alleen leuk om te zien maar ook heel erg leerzaam. De meeste dieren blijven op Artis 
of vinden een plek in een andere dierentuin. Sommige dieren worden uitgezet in hun 
oorspronkelijke leefmilieu. De fokprogramma’s worden zo ingericht dat geboortes 
van dieren waarvoor geen plaats is (zogenaamde surplus-dieren) zo veel mogelijk 
worden voorkomen. Meer over het populatiebeleid is te lezen in de bijlagen van dit 
jaarverslag.
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Artis wil met haar collectie een goed beeld geven van de soortenrijkdom van de 
natuur. En dan niet alleen de exotische soorten maar juist ook de lokale, Europese 
biodiversiteit. Daarnaast streeft Artis ernaar om daar waar mogelijk zogenaamde 
mixed species-verblijven te creëren waarin verschillende diersoorten samen leven. 
De ontwikkelingen op het gebied van het bijhouden van de diergegevens in ZIMS 
(Zoological Information Management System) hebben niet stilgestaan. Belangrijk 
om te noemen is de nieuw toegevoegde medische module die inmiddels in 
gebruik genomen is. De grootste stap op dit gebied is de ontwikkeling van het 
nieuwe dagrapportagesysteem. Artis heeft als enige Europese dierentuin een zeer 
belangrijke bijdrage geleverd, zowel met expertise als op financieel gebied. Samen 
met twee Amerikaanse en een Canadese dierentuin is in 2015, in samenwerking met 
de ontwikkelaars van ZIMS, in 6 maanden tijd een rapportagesysteem opgezet voor 
alle leden die met ZIMS werken. Volgend jaar februari zal deze module beschikbaar 
komen.

Dierenwelzijn staat hoog op de agenda binnen Artis. Een belangrijk instrument 
hiervoor is gedragsverrijking. Gedragsverrijking in dierentuinen is iedere aanpassing 
aan de leefomgeving van een dier die de keus om verschillende soorten gedrag te 
vertonen vergroot en het dier de mogelijkheid biedt zijn gedragsmatige behoeften 
en mogelijkheden te benutten. Hierdoor wordt het welbevinden van het dier 
vergroot. Door gedragsverrijking kan je de dieren een keus geven in welke omgeving 
ze zijn op welk tijdstip, het geeft ze de mogelijkheid tot onderzoeken, het brengt 
onvoorspelbaarheid, je kunt dieren de controle geven over de omgeving en het dieet, 
en het brengt socialisatie of juist privacy.

In de praktijk bestaat verrijking uit originele, creatieve en ingenieuze technieken om 
de dieren te stimuleren hun natuurlijke gedrag te vertonen. Er wordt gebruik gemaakt 
van verschillende vormen van verrijking, zoals omgevingsverrijking (toepassen 
omgevingselementen in het verblijf), sociale verrijking (de mogelijkheid tot interactie 
met soortgenoten of andere diersoorten) en voerverrijking (het op een alternatieve 
manier aanbieden van voedsel). Zo krijgen de mensapen meerdere keren per 
week smoothies, die verstopt worden in bomen. Met behulp van bijvoorbeeld 
stokjes kunnen de dieren het voedsel tot zich nemen. In april volgden een aantal 
dierverzorgers een vierdaagse workshop gedrag/welzijn/gedragsverrijking. Naar 
aanleiding hiervan hebben de verzorgers plannen geschreven en verschillende 
verblijven aangepakt, waaronder die van de anoa, de Komodovaranen en van de 
zwartvoetpinguïns. 
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In 2015 kwamen verschillende nieuwe diersoorten naar Artis. Nieuw in de collectie 
zijn onder meer drie soorten Polynesische boomslakken (Partula nodosa, Partula 
hyalina, Partula affinis). Artis helpt mee aan het internationale natuurproject voor 
het behoud van deze drie zeer bedreigde soorten. De slakken zijn belangrijk voor 
de biodiversiteit op de Frans-Polynesische eilanden. Artis is een van de weinige 
dierentuinen in de wereld die expertise heeft met het verzorgen van deze gevoelige 
weekdieren. De kweek van de slakken vindt plaats in het vernieuwde Insectarium, 
waar de kweek voor publiek te zien is. Meer over dit project is te lezen in hoofdstuk 7 
over natuurbehoud.

Op de Savanne zijn sinds juni drie jonge koedoestieren te bewonderen. Over een 
jaar of vijf zijn de dieren uitgegroeid tot statige antilopen met grote spiraalvormige 
hoorns. De drie grote koedoes maken deel uit van het Europese fokprogramma. De 
grote koedoe is misschien wel de mooiste antilope van Afrika. Koedoes vormen in 
de natuur verschillende groepen. Er zijn groepen met volwassen vrouwelijke dieren 
en hun jongen, en groepen die gevormd worden door stieren. Aangezien Artis geen 
ruimte heeft voor het huisvesten van verschillende groepen, is er in overleg met 
de fokcoördinator een keuze gemaakt voor een stierengroep. Het is al bijna 40 jaar 
geleden dat Artis koedoes in de collectie had. 
Ook in de Fazanterie zijn verschillende nieuwe soorten te zien: onder meer 
zonparkieten en roodstaartamazones, die in het wild zeer bedreigd zijn. Nieuw in 
de collectie is ook de argusfazant. In april kwamen er grote textorwevers binnen, 
die in hun nieuwe verblijf in het Vogelhuis al snel begonnen met het ‘weven’ van 
hun nesten. De nesten van de grote textorwever zijn grof geweven en gemaakt van 
gras en bladeren. Bijzonder is dat de ingang van de nesten naar beneden gericht is. 
Doordat de textorwevers meerdere nesten in één boom maken, geeft dit al snel een 
opvallend aanzien. 

In 2015 werden er weer veel dieren geboren in Artis, van grote publiekstrekkers 
tot kleine soorten in het Insectarium, die minstens zo belangrijk zijn voor een 
ecosysteem. Er werden onder meer drie netgiraffen, een witgezichtsaki, drie 
kleine kantjils en twee Grévy-zebra’s geboren. Ook kwamen er een Mexicaanse 
korsthagedis, verschillende zwartvoetpinguïns, twee Palawan pauwfazanten en een 
roodsnavelhokko uit het ei. Er werden in totaal meer dan 140 zoogdieren, vogels en 
reptielen geboren. 
In februari werd er een kleine grote miereneter geboren. Na de bevalling klom het 
jong onmiddellijk op de rug van de moeder. Daar blijven grote miereneters vrijwel 
het gehele eerste levensjaar zitten om uit te rusten en te slapen. Het is het vierde 
miereneterjong dat in Artis is geboren. Dit is goed nieuws voor het Europese 
fokprogramma voor deze bedreigde diersoort waar Artis een prominente rol in 
speelt. 
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Helaas heeft Artis in 2015 ook afscheid moeten nemen van een aantal dieren die 
het gezicht van Artis mede bepaalden. In december overleed Mumba, de jongste 
olifant van de kudde, zeer onverwacht. Mumba werd in 2011 in Artis geboren en was 
zeer geliefd bij het publiek. Alle medewerkers van Artis waren zeer aangeslagen door 
de dood van de olifant. Inmiddels is definitief komen vast te staan dat de olifant leed 
aan EEHV: elephant endotheliotropic herpesvirus. Voorzover bekend zijn bijna alle 
Aziatische olifanten dragers van dit virus, maar het is vooral voor foetussen en voor 
olifanten van 2 tot 4 jaar risicovol. Deze vorm van herpes bij olifanten gaat gepaard 
met interne bloedingen en een zeer snel ziekteverloop. Hoewel er onderzoek naar 
wordt gedaan, is er nog geen adequate behandeling voor. Na de dood van de jonge 
olifant ontving Artis zeer veel steunbetuigingen van het publiek. 
In augustus ging de laatste wisent van Artis dood. De wisentkoe werd 23 jaar 
oud. Dat is een zeer hoge leeftijd. De wisentkoe nam deel aan het internationale 
fokprogramma voor de wisent en beviel in 2007 van haar tiende en laatste jong 
in Artis. Natura Artis Magistra speelde een essentiële rol bij het behoud van 
de wisent (Bison bonasus), het grootste landzoogdier van Europa. In de jaren 
’20 van de vorige eeuw was de diersoort uitgestorven in het wild. Artis-directeur 
Armand Sunier (directeur van 1927-1953) startte in 1931 als een van de eerste 
dierentuindirecteuren ter wereld een fokprogramma om te voorkomen dat de 
wisent zou uitsterven. En dat is gelukt. Er lopen nu duizenden wisenten rond in 
natuurgebieden in heel Europa. 

Artis is ook actief voor soorten die niet op Artis verblijven. Artis is EEP-coördinator 
van de ijsberen, ook al leven er geen ijsberen meer in het park. Naast de 
ijsbeer coördineert Artis het Europese fokprogramma van de kleine kantjil, de 
zwartvoetpinguïn, klipdas en stierkophaai. Bovendien is Artis monitor voor de 
fokprogramma’s van de kleine verpleegstershaai, de Europese lepelaar en de 
Nicobaren duif. Voor de overige diersoorten in Artis geldt dat als er een Europees 
fokprogramma voor bestaat, Artis hieraan meedoet. De coördinator van een 
fokprogramma houdt alle gegevens van de soort binnen het programma bij, maakt 
een stamboek en voert demografische en genetische analyses uit op de populatie. 
Aan de hand van deze informatie worden aanbevelingen gedaan met betrekking tot 
de fok en uitwisseling van dieren binnen de EAZA dierentuinen.
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veterinair
Op het gebied van diergeneeskunde vonden er in 2015 een aantal bijzondere 
operaties plaats. Zo werd een netpython succesvol geopereerd aan haar eileiders 
en werd de kleine panda onder narcose onderzocht, waarna hij gelukkig volledig 
herstelde. Ook was er opnieuw goede samenwerking tussen de dierenartsen van 
Artis en medisch specialisten van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, die Artis vaker 
bijstaan bij medisch onderzoek op mensapen. In 2015 werden onder meer de 
gorilla-zilverrug en een van de chimpansee-vrouwtjes onderzocht, met hulp van een 
radioloog en cardioloog van het OLVG. Met beide dieren was gelukkig niets ernstigs 
mis. De samenwerking met het OLVG loopt al jaren en heeft een blijvend karakter 
gekregen. Artis is erg blij met de inbreng van deze specifieke deskundigheid en het feit 
dat het OLVG hier tijd voor vrij kan maken. Ook op inhoudelijk en wetenschappelijk 
gebied is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de dierenartsen van Artis en 
de medisch specialisten van het OLVG. 

Ook zijn een aantal dieren uit Artis naar een andere dierentuin vertrokken, waaronder 
verschillende roofdieren uit de Roofdierengalerij. In 2015 moesten 31 dieren uit Artis 
worden geëuthanaseerd, alle wegens gezondheidsredenen. Het populatiebeleid van 
Artis is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd.

3.3  plantencollectie
De plantenwereld heeft in Artis naast de dieren altijd centraal gestaan. In 1838 
begonnen de oprichters van Natura Artis Magistra met de aanleg van een 
wandelpark. Wie nu door het park loopt, komt langs dezelfde bomen en heesters 
waar miljoenen andere bezoekers door de jaren heen voorbij zijn gewandeld. De 
stekjes van toen zijn uitgegroeid tot de parkreuzen van vandaag. Vanaf de oprichting 
zijn er in Artis continu bloemperken aangelegd en bomen en heesters aangeplant. 
Ook in de gebouwen van Artis heeft de beplanting altijd een belangrijke rol gespeeld, 
ze werden er vaak speciaal voor ontworpen. 

Iedere Artis-bezoeker beleeft Artis op een andere manier. Iedereen waant zich 
voor een dagje in een andere wereld, weg van de stadse drukte en de dagelijkse 
sleur. Deze speciale wereld, los van het echte leven, komt ook terug in de betekenis 
van de woorden ‘park’ en ‘tuin’. ‘Tuin’ stamt af van het Latijnse hortus en ‘park’ van 
het woord parricus. Etymologisch betekenen beide woorden ongeveer hetzelfde, 
namelijk omsloten ruimte. Parken en tuinen zijn vaak letterlijk met een hek of muur 
afgeschermd van de wereld eromheen. Zo vormen zij een wereld op zichzelf, een 
microkosmos in een groter geheel, een paradijs. Artis is in 177 jaar uitgegroeid tot 
een volwassen park. Het heeft een bijzondere allure in de zich steeds uitbreidende 
stad. Het park met zijn bomen, planten en dieren is niet weg te denken als sieraad, als 
erfgoed en als onderdeel van de stadsecologie. 
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Op Artis staan veel monumentale bomen. Bomen die vaak al generaties geleden 
geplant zijn en waar we nu van genieten. Ook voor de toekomstige generaties plant 
Artis nu bomen. De bomencollectie is daarom ook in 2015 uitgebreid. De drie 
olijfbomen die in het nieuwe Jaguarverblijf werden geplant, zijn met hun 350 jaar 
dusdanig op leeftijd dat zij de Heimans-eik van zijn plaats stootten als oudste boom 
van Artis. 

In juli bleek de hevige zomerstorm, waardoor ook een ZOOmeravond moest worden 
afgelast, flink schade aan te richten in het park. Drie bomen sneuvelden, en een iep 
was dusdanig beschadigd, dat hij moest worden verwijderd. Ook kwamen er veel 
takken naar beneden. Op de giftige soorten na zijn deze takken overigens allemaal 
gebruikt om te voeren aan de ‘browsers’. Browsers zijn herbivoren die geen grassen 
eten maar andere planten, zoals takken en bladeren. Artis zorgt dat na dergelijke 
schade nieuwe bomen worden geplant, om het Artis-park ook voor toekomstige 
generaties te behouden als prachtig bomenpark. Zo werden er in 2015 vijf beuken 
van tussen de 15 en 20 jaar oud geplant.

Op het gebied van de plantencollectie was 2015 een speciaal jaar. Het sinds 
jubileumjaar 2013 zeer succesvolle ‘Artis in bloei’ kreeg ook in 2015 vorm, waarmee 
een oude traditie in ere is hersteld. In het voorjaar van 2015 wandelde de bezoeker 
langs tienduizenden krokussen, winterakonieten, blauwe druifjes en traditionele 
Nederlandse stinsenplanten. Of genoot van de bloembedden van narcissen, 
keizerskronen, lelies en tulpen. In totaal stonden er in de lente 157.000 bollen in 184 
soorten in het Artis-park. Artis was daarmee de tweede bollentuin van Nederland. 
In april werd de eerste editie van het Tulp Festival Amsterdam geopend op het 
Artisplein. 52.400 tulpen vormden een Tulpentapijt op het Artisplein. De tulp is 
een van de bekendste nationale symbolen van Nederland. Meer hierover leest u in 
hoofdstuk 5.  

In mei maakten de voorjaarsbollen plaats voor een noviteit: de eetbare tuin. Alle 
eenjarige beplanting bestond in deze periode uit bloemen, kruiden en groenten 
die eetbaar zijn voor dier en mens. De bezoeker kon er de paars bloeiende salie 
en rode boerenkool bewonderen, of de geur opsnuiven van tijm of het Japanse 
kruid shiso. Dagelijks liepen de dierverzorgers een plukroute, waarvoor zij speciale 
pluktechnieken aanleerden. Er is speciaal op gelet dat de héle plant eetbaar moest 
zijn, dus ook de blaadjes. In totaal werden er, met hulp van onder meer scholieren 
van de groenscholen, 35.000 planten geplant, in 162 soorten.

Alle eetbare beplanting had zowel sierwaarde als plukwaarde. De eetbare tuin werd 
een vrolijke en educatieve tuin, niet alleen een praktische. De soorten varieerden van 
rode boerenkool tot salie, van champagneblad tot bleekselderij en van bonenstaken 
tot het Japanse kruid shiso. De eetbare planten waren in eerste instantie voor de 
bladeters in de tuin: de vogels, de reptielen, aapachtigen, knaagdieren. De grote 
grazers zoals olifanten en giraffen kregen pas aan het eind van het seizoen te eten 
van de eetbare tuin. Zij hebben per dag zo veel eten nodig dat de beplanting anders 
te snel zou worden opgegeten. 
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Doordat alle beplanting opgemaakt werd, is de eetbare tuin een project dat goed 
past binnen de wens van Artis om zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar duurzaamheid 
was niet de enige reden om een eetbare tuin te maken: ook het dierverrijkingsaspect 
is van belang. In de natuur hebben veel diersoorten ieder jaar te maken met een 
rijke tijd en een minder voedzame periode. Die afwisseling in rijke en arme voeding is 
natuurlijk. Dankzij de eetbare tuin hebben de dieren met meer verschillende smaken 
kennisgemaakt, en ook met andere manieren van aanbieden: bijvoorbeeld een hele 
stengel met blaadjes. Dit is een vorm van dierverrijking. De dierenartsen hebben er 
goed op gelet dat de planten uit de eetbare tuin een aanvulling zijn op het normale 
dieet. 

In het najaar werd het grootste deel van eetbare tuin gerooid en opgevoerd. Ook is 
een deel ingevroren, zodat de dieren ook in de winter nog van de eetbare tuin konden 
profiteren. Een deel van de eetbare beplanting bleef ook in de winter zichtbaar in het 
park, zoals viooltjes, kolen en pompoenen. Vanwege het succes van de eetbare tuin, 
zowel voor mens als voor dier, is besloten het project ook in 2016 voort te zetten. 

3.4  microbencollectie
 
In Micropia is een professioneel microbiologisch laboratorium aanwezig. Het 
laboratorium is van de de publieksruimte gescheiden door een groot raam en 
daarmee onderdeel van het museum en dus van de bezoekerservaring. In het 
laboratorium worden alle microben die in Micropia gebruikt en tentoongesteld 
worden gekweekt en verzorgd. Een een groep gekwalificeerde vaste medewerkers  
en vrijwilligers draagt de dagelijkse zorg voor zo’n 250 levende soorten.

De collectie van het lab is in het jaar 2015 uitgebreid met 12 nieuwe soorten micro-
organismen. Veel van deze nieuwe soorten zijn bacteriën. Deze worden bewaard 
in glycerolcontainers in de vriezer op -45 graden Celsius. Op het moment dat één 
van de soorten in de actualiteit komt kan hij binnen 24 uur aan het publiek getoond 
worden.

Daarnaast heeft Micropia een nieuw soort micro-alg (Botryococcus braunii) 
opgenomen, die zal worden ingezet tijdens ‘de laborant vertelt’. Aansluitend bij het 
themaverhaal op de website van Micropia is de bloedregenalg (Haematococcus 
pluvialis) in de collectie opgenomen. Ook hierover wordt verteld tijdens ‘de 
laborant vertelt’, het dagelijkse presentatiemoment waarbij de laboranten van 
Micropia hun verhalen over de wereld van microben delen. Pyrocystis noctiluca, 
een lichtgevende dinoflagellaat, is opgenomen in de collectie, omdat dit een perfecte 
kandidaat is om ingezet te worden op beurzen en tijdens scholingsmomenten. 
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Herbert Fisch, directeur BASF, en Haig Balian, directeur Natura Artis 
Magistra, openen samen de nieuwe opstelling ‘krachtpatsers in de 
kas’ in Micropia. Foto Micropia, Robin Utrecht
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Leerlingen volgen een lesprogramma in Micropia. Artis kiest 
nadrukkelijk voor een positie midden in de samenleving. 

In december organiseerde Micropia, in samenwerking met FoodCabinet, een 
fermentatiediner waarbij verschillende bloggers en culinair journalisten aanwezig waren. 
Micropia wil als platform een brug slaan tussen wetenschap en het grote publiek. 
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Micropia is het eerste en enige microbenmuseum ter wereld. Tweederde van het 
leven op aarde is niet met het blote oog te zien. Micropia maakt die onzichtbare 
wereld zichtbaar. Het is onmogelijk de samenhang in de levende natuur te begrijpen 
zonder kennis van de machtigste, meest succesvolle en tegelijkertijd kleinste 
organismen: microben. Dankzij de moderne technologie die speciaal voor Micropia 
is ontwikkeld, kun je als bezoeker live zien hoe microben eten, bewegen en zich 
voortplanten. 

Micropia werd geopend op 30 september 2014 en is in de bijna tienjarige 
aanloopperiode met name met externe creatieven en wetenschappers ontwikkeld. 
2015 was het jaar waarin Micropia steeds meer werd geïntegreerd in de organisatie: 
er kwamen nieuwe medewerkers, vrijwilligers ten behoeve van het laboratorium en 
bestaande medewerkers gingen taken uitvoeren voor zowel Artis als Micropia. Zo 
werd Micropia operationeel steeds beter geïmplementeerd in de Artis-organisatie.

Internationaal gooide Micropia in 2015 hoge ogen. In april werd Micropia in Londen 
tijdens het Museums + Heritage Awards gala ‘highly commended’ door de jury 
in de categorie beste museum internationaal 2015. Micropia was één van de 
vijf genomineerden in deze categorie. De Museums + Heritage Awards worden 
beschouwd als de Oscars van de internationale museumwereld. Honderden 
professionals uit de museumwereld woonden de ceremonie bij. Ook werd Micropia 
dit jaar genomineerd voor een FX International Interior Design Award 2015, voor 
de European Museum of the Year Award 2016 en heeft het museum een ‘special 
mention’ ontvangen bij de German Design Awards 2016 en de Best of Year Interior 
Design Awards 2015. “A fascinating exhibition that lets visitors explore a different 
cosmos”, aldus het juryrapport.

Ook de reclamecampagne ‘ontmoet je microben’ viel in 2015 in de prijzen. In 
april kreeg de campagne twee bronzen ADCN Lampen in de categorieën Film en 
Outdoor. Dat werd bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de ADCN Lampen in 
het Amsterdamse Paradiso, waar de Art Directors Club Nederland reclamebureaus 
beloont voor hun creativiteit en vakmanschap. Het concept en de art direction van 
de Microbenman is van Christian Borstlap, in samenwerking met reclamebureau 
Dawn.

Belangrijker nog dan de vele prijzen was de enorme positieve respons van het 
publiek. In 2015 werd de 100.000ste bezoeker in Micropia verwelkomd. De erkenning 
en waardering waren groot. 
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platformfunctie
Micropia wil het grote publiek inspireren en hun interesse wekken voor de kleinste, 
meest succesvolle organismen, van jongs af aan. Micropia is een museum en 
daarnaast een platform, een brug tussen publiek en wetenschap. De tentoonstelling 
richt zich vooral op de relatie tussen microben en de mens, wat een bezoek heel 
persoonlijk maakt. Dit brengt microbiologie ongelooflijk dichtbij, terwijl de slimme 
informatieoverdracht zowel amateurs als experts zal aanspreken. Micropia wil zich 
nadrukkelijk niet alleen als een museum positioneren. Het wil ook een platform 
zijn dat de verschillende belanghebbenden op het gebied van microbiologie bij 
elkaar brengt. Het richt zich op het stimuleren van de ontwikkelingslijn leerling – 
student – werknemer, op het brengen van verdiepende inhoudelijke informatie 
en op congressen en evenementen. In 2015 is deze functie van Micropia verder 
uitgebouwd.

Micropia nam onder meer deel aan het weekend van de wetenschap en aan de 
Museumnacht. Ook werd er een avond georganiseerd voor biologiedocenten. 
In december organiseerde Micropia, in samenwerking met FoodCabinet, een 
fermentatiediner waarbij verschillende bloggers en culinair journalisten aanwezig 
waren. Het was een gevarieerd gezelschap: onder andere kookjournalisten van 
de Volkskrant en het Parool, journalisten van culinaire bladen als Delicious en Elle 
Eten, en van blogs als Eengarde, Food Inspiration en Munchies waren aanwezig. Zij 
proefden gefermenteerd eten van chef-kok Koen van Brunschot in café-restaurant 
de Plantage. Christian Weij, auteur van het boek Verrot Lekker, hield een lezing. Hij 
sprak over zijn liefde voor gefermenteerd voedsel, en gaf een korte geschiedenis 
van het fermenteren. Fermenteren, kort gezegd het omzetten door microben van 
voedsel, is een oude vorm van conserveren. Na de lezing kreeg het gezelschap een 
rondleiding in Micropia, en een diner met onder meer zuurkool en gefermenteerde 
venkel in café-restaurant de Plantage. Daarna was het de beurt aan Micropia-
professor Remco Kort. Hij gaf uitleg over zijn wetenschappelijk onderzoek naar 
de revolutionaire starter culture die hij samen met een internationaal team van 
onderzoekers heeft ontwikkeld. Hiermee kan probiotische drinkyoghurt gemaakt 
worden, die diarree kan helpen voorkomen. De productie van de yoghurt genereert 
inkomen voor Afrikaanse boeren, zodat zowel welzijn als welvaart worden verbeterd. 
Meer over zijn onderzoek is te lezen in hoofdstuk 6. 
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Micropia fungeerde in 2015 ook als platform door de vele microbiologie-gerelateerde 
bedrijven die congressen hielden, activiteiten planden of samenkwamen in een 
van de zalen. Steeds meer bedrijven weten Micropia te vinden voor het organiseren 
van een evenement, congres of symposium. De sponsoren van Micropia gebruiken 
Micropia als platform maar nodigen ook hun gasten uit om te tonen waar zij zich 
als bedrijf mee bezig houden. Micropia wordt ook steeds meer gebruikt tijdens 
productpresentaties en om innovatieve processen te illustreren. Zo mocht Micropia 
evenementen organiseren voor onder meer DSM, Yakult, Bioclear, RIVM, L’allemand, 
Roche Diagnostics, Winclove congres Women and their microbes. Ook zijn er 
een aantal microbiologiecongressen georganiseerd in de historische zalen naast 
Micropia, die met een bezoek aan het museum werden gecombineerd. Schrijver Jan 
Paul Schutten presenteerde zijn nieuwste boek, Het wonder van jou en je biljoenen 
bewoners, in Micropia.
In de media kreeg Micropia dit jaar weer veel aandacht, waarbij steeds meer 
journalisten Micropia wisten te vinden wanneer zij op zoek waren naar een expert. 
Zo werd microbioloog Jasper Buikx in augustus geïnterviewd door RTL Nieuws 
nadat de Noordzee rood kleurde door zeevonk. Ook was hij te zien in verschillende 
(educatieve) kinderprogramma’s, zoals Zapplive (NCRV), De Dokter Corrie Show 
(NTR), De Buitendienst (NTR) en Green-Kids (RTL). 
In de maand juli is er campagne gevoerd voor Micropia met het kunstwerk van het 
beerdiertje, met het doel bezoek te stimuleren. Het kunstwerk van het beerdiertje 
(dat normaal in Micropia te zien is) werd op diverse (toeristische) plekken  in de 
stad geplaatst, onder het mom van “er zijn miljarden beerdiertjes in Amsterdam, 
maar Micropia maakt er nu één zichtbaar in de stad door middel van dit kunstwerk”. 
Twee laboranten informeerden voorbijgangers over het museum. Publiek werd 
aangemoedigd om foto’s (selfies) te maken met het beerdiertje en deze te delen op 
sociale media.
Anders dan het Artis-park is Micropia niet afhankelijk van het weer. Daarom 
heeft Micropia ook een ander campagne-ritme dan Artis. Omdat Amsterdam in 
december een populaire toeristische bestemming is, werd in december een grote 
toeristencampagne voor Micropia gelanceerd op Schiphol.

nieuwe opstelling
In september werd in samenwerking met partner BASF een nieuwe opstelling 
toegevoegd aan Micropia. De opstelling krachtpatsers in de kas laat zien 
hoe microscopisch kleine insectenjagers worden ingezet bij biologische 
gewasbescherming. In de opstelling is de nematode (Steinernema feltiae) in actie 
te zien. Deze microscopisch kleine rondworm is een natuurlijke bestrijder van 
plaaginsecten zoals Californische tripsen (Frankliniella occidentalis), beter bekend 
als onweersbeestjes, die veel voorkomen in de sierteelt en die moeilijk te bestrijden 
zijn. 
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Insectenplagen zorgen jaarlijks voor vele miljarden euro’s schade in de (glas)
tuinbouw door lagere opbrengst en mindere kwaliteit van de gewassen. Door de 
inzet van natuurlijke vijanden wordt de economische schade voor een groot deel 
teruggedrongen. Inmiddels is de inzet van natuurlijke vijanden in de Nederlandse 
glasgroenteteelt een standaardmanier van insectenbestrijding. BASF ondersteunt 
en adviseert de Nederlandse agrosector hierin met innovatieve en duurzame 
producten en oplossingen om zo de inzet van natuurlijke middelen te verbreden.
Micropia en BASF hebben een nieuwe opstelling ontwikkeld waarmee deze actuele 
toepassing en het belang ervan zichtbaar worden gemaakt voor het grote publiek. 
Met speciaal ontwikkelde 3D-kijkers kan het publiek deze nematoden op interactieve 
wijze zien leven en bewegen. Het publiek kan de nematoden in actie zien in de 
opstelling in Micropia op de benedenverdieping.

verbeteren bezoekerservaring
Het laboratorium, dat nodig is om alle microben die in Micropia leven te kweken, 
maakt integraal onderdeel uit van het museum. In Micropia zijn in 2015 ongeveer 
twintig nieuwe vrijwilligers aangenomen. Zij hebben na een inwerkperiode eigen 
taken gekregen binnen het laboratorium. Dit grote aantal vaste krachten maakt 
het indelen van een werkrooster veel eenvoudiger. Door de vrijwilligers eigen 
verantwoordelijkheden en daarmee meer mogelijkheid tot ontwikkeling en 
zelfontplooiing te geven, hoopt Micropia hun betrokkenheid en enthousiasme nog 
meer te versterken. Ook op de vloer van het museum zijn veel vrijwilligers actief, die 
de bezoekers kunnen helpen of hun vragen beantwoorden.
Sinds mei houden de laboranten van Micropia dagelijks ‘de laborant vertelt’. Zij 
geven bezoekers antwoord op vragen als: wat eten microben? Hoe lang leven ze? 
De laborant kent een wereld die voor de meeste mensen verborgen blijft en laat 
de bezoekers de natuur zien door zijn of haar ogen. Het dagelijkse contactmoment 
tussen bezoekers en laboranten heeft de bezoekerservaring van Micropia verder 
verhoogd. 

Ook werd in 2015 een nieuwe bezoekersfolder ontwikkeld, aan de achterkant van 
de stempelkaart waarmee microben verzameld kunnen worden. Hierin krijgt de 
bezoeker uitleg over het bedienen van de microscopen en 3D-kijkers. De HIV-
opstelling werd, in samenwerking met de HIV Vereniging Nederland, geactualiseerd. 
Ook werd Microbenny ontwikkeld, een buigbare 40 centimeter lange pop, 
verkrijgbaar in Micropia en de Artis-winkel.
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Het kleurrijke Tulpentapijt op het vrij toegankelijke Artisplein stond 
in volle bloei. De tulpen vertaalden in de maand april de bakstenen 
sierbestrating naar levende natuur. Het kleed bestond uit 52.400 tulpen. 
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Artis wil graag natuureducatie toegankelijk maken voor iedereen. Het liefst zou de 
directeur van Artis het hele park gratis maken. Dat is financieel niet haalbaar, maar 
vanuit die gedachte is het Artisplein ontstaan. Het Artisplein werd in 2015 innig 
omarmd door Amsterdammers en toeristen en het werd duidelijk dat het plein, in dit 
eerste volle jaar na de opening, al een belangrijke sociale functie in de stad heeft.

In mei werd het Artisplein, juist vanwege die sociale functie, door de publieksjury van 
de Amsterdamse Architectuur Prijs 2015 (A.A.P.) tot winnaar verkozen. Deze prijs 
is door ARCAM, Architectuurcentrum Amsterdam, in het leven geroepen. De prijs 
wordt toegekend aan de architect en de opdrachtgever van een in het voorafgaande 
jaar gerealiseerd project dat volgens de jury boven alle andere uitsteekt. Dit jaar 
is voor het eerst een tweede winnaar gekozen door een publieksjury. Belangrijke 
beoordelingscriteria zijn professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. 

Uit het juryrapport van de A.A.P.: “deze oase van rust, midden in het centrum, dat is 
teruggegeven aan de Amsterdammers, kent een goede balans tussen architectuur, 
natuur en recreatie. De historische elementen zijn er in acht genomen en de 
verfijnde inrichting van het plein maakt het tot een prachtig filter tussen stad en 
park.” Naar aanleiding van de prijs organiseerde Artis op 17 mei inlooprondleidingen 
in de Ledenlokalen waarin informatie werd gegeven over de achtergrond van de 
gebouwen en de nieuwe inrichting.

Het Artisplein is geliefd bij bewoners en bezoekers van Amsterdam. 
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Het Artisplein is ontworpen door landschapsarchitect Michael van Gessel, die bij de 
vernieuwingen van het afgelopen decennium een essentiële rol heeft gespeeld.  
Het ligt op de hoek van de Plantage Kerklaan en de Plantage Middenlaan. Aan het 
plein liggen twee rijksmonumenten van allure: het Groote Museum (1851-1854) en de 
net gerenoveerde Ledenlokalen (1870-1893). Aan het Artisplein bevinden zich onder 
meer Micropia, ‘s werelds eerste microbenmuseum, het nieuwe café-restaurant de 
Plantage, studio Artis en historische vertrekken. 

Het Artisplein is een plein geworden waar jong en oud, Amsterdammer en toerist 
zich kunnen ontspannen. Met het Artisplein heeft Artis iets weggegeven waarvan ze 
het minste heeft: ruimte. Maar met reden. Voor vele stadgenoten geeft het plein de 
mogelijkheid te genieten van de nabijheid van de natuur: ze kunnen hem zien, voelen, 
horen en ruiken. Men kan genieten van een lunch of diner in café-restaurant de 
Plantage, of van het uitzicht op het terras aan de Watertafel, onder de lichtjes in de 
platanen. 

 � Artisplein
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In 2015 kende de publieksjury van de Amsterdamse architectuurprijs het 
Artisplein de A.A.P. toe, vanwege haar belangrijke sociale functie. 
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Café-restaurant de Plantage verwelkomde in 2015 146.000 gasten en werd door 
restaurantgids GaultMillau uitgeroepen tot Terras van het Jaar. Uit het juryrapport: 
‘Een terras zonder uitzicht is geen terras. Een goed terras zie je van afstand liggen 
en nodigt uit tot plaatsnemen. Op het terras van De Plantage komt alles bij elkaar, 
zelfs het geluid van wilde dieren. De platanen en de mooie volière maken het beeld 
compleet.’

In 2015 werd het plein ook gebruikt voor evenementen. Op Koningsdag was het 
Artisplein een officiële locatie voor kindervrijmarkt, waarop veel kinderen uit de 
Plantagebuurt af kwamen. Zij verkochten er hun spulletjes of gaven een optreden.

In april werd het eerste Tulp Festival Amsterdam geopend op het Artisplein, middels 
de onthulling van een Tulpentapijt, bestaande uit 52.400 tulpen. Abdeluheb Choho, 
wethouder Openbare Ruimte en Groen, plantte samen met Saskia Albrecht, 
initiatiefnemer Tulp Festival en Erik de Jong, Artis-hoogleraar UvA, de laatste tulpen 
op het vrij toegankelijke Artisplein. 

Van oudsher is Amsterdam verbonden met de legendarische tulp, maar de laatste 
decennia is de bol steeds meer uit het straatbeeld verdwenen. Het Tulp Festival wil 
de tulp weer zichtbaar maken in de stad door zoveel mogelijk tulpen in Amsterdam 
te laten bloeien. Gedurende de maand april waren op tal van plaatsen in de 
hoofdstad honderdduizenden kleurrijk bloeiende tulpen te bewonderen. Het Tulp 
Festival werd georganiseerd in samenwerking met stadsdelen, musea en hotels. Op 
het Artisplein was tijdens het Tulp Festival een kleurrijk tapijt neergelegd. De tulpen 
vertaalden voor een maand de bakstenen sierbestrating naar levende natuur waarin 
zelfs grote en kleine olifanten wandelden. De olifanten in het Tulpentapijt verwezen 
naar de uitbreiding van het olifantenverblijf in Artis. De onthulling van het Tulpentapijt 
was tevens het begin van ‘Artis in bloei’.
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De publieksvrijwilligers van Artis spelen een belangrijke rol.  
Ze verzorgen onder meer rondleidingen voor het publiek. 

In 2015 werd een educatieve visie en strategie ontwikkeld voor de komende 
jaren. Speerpunten zijn een herkenbare Artis-didactiek, een gelaagd 
educatief aanbod en het uitbouwen van de platformfunctie voor het 
onderzoeken van de relatie tussen mens en natuur in het Antropoceen. 
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Artis kiest nadrukkelijk voor een positie midden in de samenleving. Artis wil haar 
educatieve publiekstaak versterken en ambieert uit te groeien tot een inspirerend 
kennisinstituut in onze huidige samenleving. Zij streeft na een bijdrage te leveren 
aan het verkleinen van de achterstand in kennis die bij het brede publiek bestaat ten 
aanzien van de complexe ontwikkelingen in de benadering van natuur in onze cultuur. 
Speerpunten zijn hier de versterking van het educatieve aanbod, de uitbreiding van 
de Artis-Academie, de uitbouw van de platformfunctie van Artis, waarbij Micropia 
een unieke rol speelt, doordat er nergens in de wereld een plek bestaat waar 
wetenschap, toepassingen en publiek op het gebied van microben samenkomen. Dit 
alles verbreedt het bereik van het kennis- en publieksinstituut Artis.

Op het gebied van educatie was 2015 een jaar van strategieontwikkeling. Er werd 
een visie en strategie ontwikkeld voor de komende jaren, waarin een herkenbare 
didactiek, een gelaagd educatief aanbod en het uitbouwen van de platformfunctie 
voor het onderzoeken van de relatie tussen mens en natuur in het Antropoceen de 
speerpunten zijn. Voortbestaan van de natuur is mensenwerk geworden. Vanwege 
deze alomtegenwoordige invloed van de mens wordt onze tijd daarom
ook wel het Antropoceen genoemd.

In deze educatieve visie zal Artis in 2020 een leidend instituut zijn dat te allen tijde 
de relatie tussen mens en natuur ter discussie stelt en daartoe zijn levende en dode 
collecties inzet ten behoeve van educatie en onderzoek, evenals de zorg voor dieren 
en planten, de kunstcollecties, het erfgoed, en de initiatieven op het gebied van 
natuurbescherming. Zich baserend op duurzame principes zal de organisatie nieuwe 
inzichten delen, naar binnen en naar buiten.

publieksactiviteiten en cursussen 
Ook in 2015 werden cursussen gegeven door de Artis Ateliers en op het gebied 
van de natuurfotografie. De natuur is en blijft een inspiratiebron voor kunstenaars. 
Verder werden er verschillende educatieve publieksactiviteiten georganiseerd. Grote 
belangstelling was er voor de zonsverduistering in Artis op 20 maart. Ondanks het 
slechte weer konden de ongeveer 350 bezoekers de eclips volgen in het Planetarium. 
Ook de Planetariumvoorstellingen over de Melkweg in de herfstvakantie trokken veel 
publiek. De cursussen kosmologie en sterrenkunde werden goed bezocht in 2015. 
Onder de deelnemers zaten ook de nieuwe vrijwilligers van het Planetarium die in 
opleiding zijn voor de live-programmering en waarvan de cursussen onderdeel zijn 
van het opleidingsprogramma.

Naar aanleiding van de Amsterdam Architectuur prijs 2015 voor het Artisplein 
organiseerde Artis op 17 mei inlooprondleidingen in de Ledenlokalen waarin 
informatie werd gegeven over de achtergrond van de gebouwen en de nieuwe 
inrichting. Meer over de verschillende publieksactiviteiten leest u in hoofdstuk 2 over 
het Artis-park.
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scholen
In 2015 vond een grote verandering voor het uitvoerende docententeam plaats. 
Om het team beter op de seizoensgebonden vraag om lessen af te stemmen is er 
in goed overleg afscheid genomen van 3 van de 4 vaste docenten. Daarvoor in de 
plaats is een flexibele poule van freelance docenten aangetrokken en opgeleid. Deze 
groep docenten is intensief begeleid om de kwaliteit van de lessen te waarborgen. 
Artis heeft alle aangevraagde lessen kunnen verzorgen en het aantal lessen is zelfs 
gestegen. 

Cumulatief eindigen de onderwijscijfers van het Artis park 7% boven 2014. Nog nooit 
eerder was het educatief bezoek zo hoog. 
Schoolbezoek in Micropia werd in 2015 voor het eerst georganiseerd. De bezoeken 
werden regelmatig geobserveerd en waar nodig werd de procedure bijgestuurd. 
Er vond ook dialoog plaats met docenten in speciaal georganiseerde Micropia 
docentenmiddagen. Nieuwe inzichten en feedback worden meegenomen in de 
ontwikkeling en verfijning van het Micropia-lesmateriaalpakket. 
 
Artis Academie
De Artis Academie wil bezoekers op een toegankelijke, inspirerende en aangename 
manier kennis laten opdoen van de natuur die nog altijd een leermeesteres is van 
kunst en wetenschap. Naast de reguliere schooleducatie gebeurt dit ook door 
middel van lezingen, cursussen, workshops en symposia. De Artis Academie 
verbindt, verbreedt en verdiept en speelt een centrale rol in de platformfunctie van 
Artis. Onder het platform vallen alle initiatieven en activiteiten die Artis onderneemt 
om missie en visie van Artis aan het publiek en de samenleving over te dragen, 
bekend te maken, en uit te wisselen in samenwerking met andere maatschappelijke 
fora, bedrijven en individuen.

De colleges van de bijzondere Artis-leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur aan de 
Universiteit van Amsterdam worden, zoals ieder jaar met behulp van de Illustere 
School UvA, ook opengesteld voor toehoorders. In het najaar van 2015 gaf Artis-
hoogleraar UvA dr. Erik A. de Jong een collegereeks onder de naam Biophilia. 
‘Biophilia’ of ‘ liefde tot natuur’ doordringt alle lagen van de samenleving. Edward 
Wilson, natuuronderzoeker op Harvard, beschouwt onze liefde voor natuur als het 
resultaat van een biologisch evolutieproces waarin zich onze verhouding tot onze 
omgeving weerspiegelt. Dr. De Jong behandelde in de collegereeks de vraag of we 
met Wilsons hypothese als uitgangspunt een cultuurgeschiedenis van de liefde tot 
natuur kunnen schrijven die ons kan inspireren tot Biophilia nu en in de toekomst. 
Deze 14-delige serie trok volle collegezalen met meer dan 100 deelnemers. De 
colleges vinden plaats in de historische Collegezaal in Rijksmonument de Volharding.
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In samenwerking met de HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) en de Vrije 
Universiteit werd in het de zomer van 2015 de collegereeks Microbiologie gegeven. De 
colleges werden gegeven door Micropia-professor VU/TNO Remco Kort, aangevuld 
met verschillende gastsprekers, microbiologen die werken bij kennisinstituten en 
het bedrijfsleven in Nederland. De colleges werden bezocht door 60 50-plussers. 
Niet alleen de enorme potentie van micro-organismen ter verbetering van onze 
leefomgeving, maar ook de cruciale rol die zij spelen bij onze historie, ons leven, 
en onze toekomst werd in de collegereeks onder de loep genomen. Tijdens 
dit interactieve college werden de achtergronden uit de doeken gedaan over 
gezondheidsbevorderende bacteriën en konden de toehoorders zelf aan de slag 
met bacteriën.

Als vanouds werden er de maandelijkse lezingen georganiseerd op de eerste dinsdag 
van de maand. De meest succesvolle lezingen van 2015 waren de lezing door prof. 
dr. Frans de Waal met de titel ‘Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?’, 
de lezing door wetenschapsjournalist Govert Schilling over de eclips, onder de titel 
‘Net niet totaal’ en de lezing ‘De Kunst van het Verdwalen. Over het ontdekken van 
de natuur in Artis’ door dichter, journalist, VPRO-presentator Wim Brands († 2016)
samen met Pek van Andel en Rob Bijlsma. Met deze lezing in de Collegezaal werd 
begonnen de maandelijkse lezingen op een nieuwe leest te schoeien en van een 
andere opzet te voorzien. Er kwam veel nieuw publiek op af. 
Artis-hoogleraar UvA dr. Erik A. de Jong gaf op 12 maart een uitverkochte lezing 
‘Natuur en Cultuur in het Antropoceen’, in SPUI25, het academisch-cultureel 
centrum van de Universiteit van Amsterdam in het stadscentrum.

Artis hecht veel belang aan de samenwerking met externe partijen die het draagvlak 
en de maatschappelijke relevantie van Artis vergroten. Ook in 2015 werden veel 
partners betrokken bij verschillende activiteiten. Voorbeelden zijn de zeer goed 
bezochte derde editie van de Dag van de Milieufilosofie tijdens Wereld Aarde Dag 
(of: World Earth Day) op 22 april. Dit is een samenwerking tussen de Vereniging voor 
Milieufilosofie, de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) en de Artis Academie 
met als titel ’Van Nature Stedelijk’. Ook de Godwin-lezing die op 5 mei plaatsvond 
in de Blauwe Sterrenzaal in samenwerking met de stichting “Bits of Freedom” was 
volledig uitverkocht. Het onderwerp van deze lezing was privacy en vrijheid. Artis-
hoogleraar UvA Erik de Jong verzorgde de inleiding van het programma, geïllustreerd 
met originele stukken afkomstig uit een particulier Joods archief. In juli werd een 
lezing gehouden over het thema ‘De natuur als uitvinder’. Diverse sprekers vanuit 
Artis en de wetenschap diepten in een interactieve opzet dit onderwerp uit.
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Andere belangrijke samenwerkingen werden gezocht met Partizan Publik, dat op 23 
September op het Artisplein het Parlement van de Dingen oprichtte. Het Parlement 
van de Dingen is een speculatief onderzoek naar de emancipatie van dieren en 
dingen. Het erkent dat de mensheid het einde heeft bereikt van het Antropoceen, 
en dat we niet langer een vervormde dichotomie tussen cultuur en natuur in stand 
kunnen houden. Het Parlement van de Dingen vindt dat de wet niet gecentreerd zou 
moeten zijn rond de mens, maar rond het leven. Mensen zijn slechts één partij, naast 
dieren, planten en objecten. Met dit idee in het achterhoofd werd een schrijfwedstrijd 
uitgeschreven in samenwerking met De Correspondent. 

Op 2 november vond in het Noord Paviljoen het symposium “Machine Wilderness” 
plaats. Dit werd in samenwerking met de Artis Academie vormgegeven. Machine 
Wilderness bracht deskundigen uit verschillende disciplines en achtergronden 
samen om de opkomende hybride ecologie te ontdekken waar natuur, techniek, 
wetenschap en kunst elkaar ontmoeten. Met de International Association for Shell 
and Spatial Structures (IASS) en TU Eindhoven werd in Artis een workshop gehouden 
over Flexible Formworks - Double Curved Panel Casting ter gelegenheid van een 
groot symposium over bio-bouwvormen in EYE. 

wetenschappelijk onderzoek
In Artis wordt op een veelheid van niveaus en terreinen onderzoek gedaan. Artis 
streeft er naar het aan de instelling verrichte onderzoek samen te brengen met 
als doel een breder betekenispakket van Artis te definiëren dat stoelt op een 
breed geformuleerde en geïntegreerde missie ten aanzien van de natuur in een 
veranderende samenleving. 

De in 2014 opgerichte UvA Onderzoeksgroep Geesteswetenschappen Natura Artis 
Magistra heeft ten doel (geestes)wetenschappelijke studies van onderzoekers 
en promovendi aan de UvA en daarbuiten over cultuur, wetenschap en natuur bij 
elkaar te brengen en een platform te bieden. Een tweede doel is het ondersteunen 
en bewerken van de Artis Bibliotheek en het Artis-erfgoed in meest brede zin door 
onderzoek en activiteiten. In 2015 kwam de Onderzoeksgroep verschillende keren 
bijeen voor presentaties en uitwisseling in de Artis-Bibliotheek. 

2015 was voor de Artis-leerstoel een druk jaar. Er werden promovendi begeleid, 
een promotie voltooid, er werd gewerkt aan externe adviezen, lezingen, colleges en 
aan eigen onderzoek. Onderzoek betrof zowel het voorbereiden en schrijven van 
artikelen en een boek als onderzoek dat gedaan moet worden ter voorbereiding van 
de inhoud van het Groote Museum.
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Artis werkt graag samen met verschillende toonaangevende instellingen, zoals 
universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, zowel nationaal als internationaal. 
Studenten van Van Hall Larenstein en de Universiteit Utrecht hebben 
gedragsobservaties uitgevoerd bij de neusberen en gorilla’s en er is veterinair 
(literatuur)onderzoek naar de wilde honden gedaan. Ook heeft een Spaanse 
dierenarts een veterinair (literatuur)onderzoek in Artis naar primaten uitgevoerd. 
Daarnaast hebben we meegewerkt aan onderzoeken van Aarhus University 
(Denemarken), Universiteit Antwerpen (België), Universiteit van Nottingham 
(Engeland), NWO en Ravon naar o.a. biomechanisme van tapirs, evolutionaire 
genetica van de wallaby en een genetisch onderzoek naar de knoflookpad.

Micropia-professor Remco Kort had in december een publicatie in het 
wetenschappelijke tijdschrift Microbial Cell Factories over de starter culture die hij 
samen met een internationaal team van onderzoekers heeft ontwikkeld. Hiermee 
kan probiotische drinkyoghurt gemaakt worden, die diarree kan helpen voorkomen. 
Aan dit artikel hebben onderzoekers van acht verschillende organisaties meegewerkt 
waaronder de Yoba for Life Foundation, CSK food enrichment, Vrije Universiteit 
Amsterdam en Micropia. 

Van 18 tot en met 22 augustus vond in Artis het symposium van de Terrestrial 
Invertebrate Taxon Advisory Group (TITAG) plaats. In totaal namen meer dan 40 
personen uit zeven verschillende landen deel aan dit symposium. Er waren onder 
meer lezingen vanuit IUCN, het Londens Natuurhistorisch Museum en Naturalis. 
Ook waren er lezingen vanuit de Vlinderstichting, Vogelspinnenvereniging, El Bosque 
Nuevo (de vlinderpoppenleverancier van Artis) en allerlei verschillende dierentuinen, 
waaronder Artis zelf. 

Op 25 november vond het eerste Natura Artis Magistra symposium plaats. Hier 
werden ontwikkelingen en resultaten rondom onderzoek en natuurbehoud 
projecten besproken. Remco Kort van Micropia gaf uitleg over zijn in 2014 
gepubliceerde onderzoek naar het uitwisselen van bacteriën tijdens een tongzoen. 
Dr. De Jong schetste een beeld van het onderzoek voor de Artis-leerstoel aan 
de UvA dat een reikwijdte had van fundamenteel en toegepast onderzoek tot 
adviezen en begeleiding. Kwinten Vangeel van de Universiteit van Antwerpen 
sprak over de drukverdeling over de vingers bij tapirs. Ook sprak Baudewijn Odé 
(projectleider flora van FLORON) over plantbescherming in de dierentuin. Floron is 
een professionele vrijwilligersorganisatie voor wilde flora. FLORON en Artis bekijken 
momenteel of zij kunnen samenwerken om de bedreigde schubvaren een plaats 
te geven in Artis. Wilbert Bosman en Richard Struijk van RAVON spraken over het 
natuurbehoudproject voor de knoflookpad in Nederland. En Astrid Vargas van 
Tompkins Conservation over het terugbrengen van de jaguar in de regio Iberá in 
Argentinië. Ten slotte gaven verschillende EEP-coördinatoren van Artis uitleg over 
het hoe en waarom van fokprogramma’s, het belang van een genetisch gezonde 
populatie en de consequenties van klimaatverandering voor het EEP. 
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De Partula hyalina is een van de drie Polynesische boomslakken die Artis 
kweekt in een daarvoor speciaal ingerichte kweekruimte in het Insectarium. 
Bezoekers kunnen zien hoe de kweek in zijn werk gaat.

57



 � hoofdstuk 7

7
natuurbehoud

58

jaarverslag 2015 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



De dood van de laatste wisent in Artis luidt het eind van een 
tijdperk in. Artis speelde een belangrijke rol bij het behoud en de 
herintroductie van dit grootste landzoogdier van Europa.
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Natura Artis Magistra wil een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit, in 
eigen land en in de ons omringende wereld. Dat doet Artis primair door bezoekers 
bewust te maken van de samenhang tussen natuur en cultuur en de impact van 
menselijk handelen op de natuur. Artis wil daarmee liefde en zorg voor de natuur 
stimuleren. Liefde en zorg die zich vertaalt in bewuster en duurzamer gedrag. 

Maar naast in-situ wil Artis ook ex-situ, buiten haar eigen grenzen en in de natuurlijke 
habitat, een bijdrage leveren aan natuurbehoud. Ook met inheemse diersoorten, 
zoals vogels en insecten, houdt Artis in haar beleid zo veel mogelijk rekening. Daarbij 
ligt de focus op projecten die de lokale bevolking bewust maken van het belang van 
het behoud van de natuur. 

Voor Artis is het belangrijk dat de organisaties die zij ondersteunt, net als zijzelf, 
natuurbehoud met educatie combineren. Zo levert Artis een bijdrage aan het 
voortbestaan van verschillende bedreigde diersoorten. In Afrika gaat het om de 
zwartvoetpinguïn, de Afrikaanse wilde hond en de zuidelijke hoornraaf. In Latijns 
Amerika wordt de jaguar gesteund, en in Azië de Komodovaraan, de Aziatische olifant 
en de onechte gaviaal. In Nederland ondersteunt Artis de kweek en herintroductie 
van de knoflookpad. Ook kweekt Artis in het Insectarium drie soorten Polynesische 
boomslakken, om deze vervolgens in het wild terug te plaatsen op Tahiti.

Daarnaast is Artis actief betrokken bij de vernieuwing van de dierentuin in Târgu 
Mureş in Roemenië en die van Yerevan (Armenië). Op verzoek van de EAZA 
Technical Assistance Committee wordt Târgu Mureş ieder jaar door Artis bezocht. 
In 2015 is er advies en steun geleverd op het gebied van dierwelzijnskwesties, over 
de samenstelling en de verzorging van de diercollectie en over beleid en protocollen. 
Tevens zijn er veel tweedehands materialen aan Târgu Mureş geschonken, zoals 
transportkisten.

Nederlandse knoflookpad 
De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten 
in Nederland. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende 
afscheiding die door de huid wordt afgescheiden bij gevaar. Sinds 1950 is het aantal 
leefgebieden van de knoflookpad met 74% afgenomen. De oorzaak ligt onder andere 
in de jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied. 
De afgelopen jaren hebben de gemeente Cranendonck, Waterschap De Dommel 
en Staatsbosbeheer zich voor de knoflookpad ingezet en het leefgebied verbeterd. 
Daarnaast hebben Natura Artis Magistra en RAVON (Reptielen Amfibieën 
Vissen Onderzoek Nederland) de handen ineen geslagen en een reddingsplan 
geformuleerd. Het reddingsplan voor de knoflookpad is in 2012 van start gegaan toen 
RAVON in de voortplantingswateren eisnoeren van de knoflookpad verzamelde. Het 
doel is om binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden op gang te brengen 
die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke populaties padden ontstaan, die zich 
op eigen kracht kunnen voortplanten en overleven. De afgelopen vier jaar zijn ruim 
80.000 in Artis opgekweekte knoflookpadden in hun natuurlijke leefomgeving in 
Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe uitgezet. 
In 2015 zijn opnieuw eisnoeren verzameld door RAVON, waarna de kikkervisjes in 
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Artis zijn grootgebracht om ze in het wild uit te zetten. Door de kennis en ervaring 
van de dierverzorgers in Artis verloopt het opkweken van de kikkervisjes steeds 
succesvoller. De eisnoeren worden in Artis opgekweekt in watertanks. Het water 
wordt gezuiverd en de dieren worden door middel van een luchtpomp van zuurstof 
voorzien. De groei en gezondheid van de larven wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden door de dierverzorgers. In Artis maken de eisnoeren de metamorfose 
tot larve door. In 2015 werden vier lichtingen knoflookpadden uitgezet langs de 
Noord-Brabantse beek Strijper Aa. Hoewel de aantallen knoflookpadden in het wild 
nog steeds niet heel hoog zijn, zijn in 2015 in maar liefst 22 wateren knoflookpadden 
waargenomen. Dat is een hoopgevend resultaat.

Afrikaanse wilde honden 
De Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) wordt ernstig met uitsterven bedreigd. 
In het wild wordt de populatie geschat op minder dan 6.600. Door toedoen van 
de mens is hun leefgebied ten zuiden van de Sahara versnipperd geraakt. Dit 
komt door de opkomst van de landbouw. Andere bedreigingen zijn het stropen en 
zogenaamde ‘road kills’ (aanrijdingen). Daarnaast worden ziektes overgebracht van 
gedomesticeerde honden op Afrikaanse wilde honden. 
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Van alle grote Afrikaanse zoogdieren is de verspreiding van de Afrikaanse wilde 
hond de afgelopen jaren het sterkst afgenomen, dit maakt hen tot één van de 
meest bedreigde Afrikaanse zoogdiersoorten. Daarom steunt Artis het Painted 
Dog Conservation Project in Zimbabwe. Dit project biedt educatieve programma’s 
voor de plaatselijke kinderen: alle zesdeklassers gaan op een educatieve vierdaagse 
bushcamp. Ook gaat het project het stropen van de wilde hond tegen én vangt het 
gewonde dieren op om ze te rehabiliteren. Het aantal wilde honden in Zimbabwe 
blijft fragiel, maar in 2015 werd in het onderzoeksgebied van Hwange waargenomen 
dat het aantal toegenomen is. Niet alleen vanwege een toegenomen aantal nesten, 
maar ook doordat de gerapporteerde sterfte van de dieren op het laagste niveau in 
jaren stond. Hoogtepunt van 2015 was het feit dat van de jongvolwassen vrijwilligers 
van het antistroperijteam, 80% als kind het bushcamp bleek te hebben bezocht. Hier 
is duidelijk het effect van het educatieve programma te merken.

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

In 2010 is Artis in samenwerking met de Foundation for the Preservation of Wildlife 
and Cultural Assets (FPWC) gestart met de realisatie van een groot natuurproject 
in Armenië. Mede geïnspireerd en gesteund door Artis heeft de directeur/oprichter 
van FPWC de leiding van de hoofdstedelijke dierentuin, die er ernstig aan toe was, 
op zich genomen. Een unieke combinatie, die veel hoop en bewustzijn over de 
onschatbare waarde van de inheemse natuur biedt. Inmiddels is een van de grootste 
tijgerverblijven van Europa hier geopend.

Daarnaast vinden tal van educatieve acties en evenementen, die voorheen ergens 
anders door de stichting werden georganiseerd, nu in de dierentuin plaats. De 
ondersteuning van Artis bestaat vooral uit het leveren van inhoudelijke kennis 
over collectieplannen, de verzorging van dieren, het inrichten van een dierentuin 
en de architectuur van dierverblijven. Ook in 2015 zijn dankzij de steun van Artis 
een aantal dierverblijven ontwikkeld en is de bouw hiervan gestart, waaronder 
een beren- en wolvenverblijf. Ook verzorgde Artis een mentoraat op het gebied 
van diercollectieplannen, voeding en veiligheidsvoorschriften. Het hoofd van de 
plantafdeling van Artis reisde af naar Yerevan en deed aanbevelingen op het gebied 
van groenvoorziening van de nieuwe verblijven. Onder meer het binnenverblijf van de 
exotische vogels werd daarop aangepast.

Op 1 juni was de officiële heropening van Yerevan Zoo in aanwezigheid van de 
Armeense president en de directeur van Artis. Het aantal bezoekers was hoger 
dan ooit: bijna 300.000 in de periode sinds 1 juni. In 2016 wordt de ontwikkeling 
voortgezet en komt er meer nadruk te liggen op het voortbestaan van soorten in de 
natuur in Armenië.
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Awely 
Awely is een Franse organisatie die zich inzet voor natuurbehoudsprojecten 
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Awely opereert vanuit de overtuiging dat 
natuurbehoudsactiviteiten alleen werken wanneer de lokale bevolking bij het proces 
wordt betrokken. De organisatie richt zich op twee soorten bedreigingen: de directe 
confrontaties tussen mens en dier en het effect van menselijk handelen op de 
biodiversiteit en bedreigde diersoorten. 

In 2015 heeft Artis met name bijgedragen aan projecten in India die oplossingen 
zochten voor conflicten aan de rand van het Manas National Park tussen de lokale 
bevolking en de Aziatische olifanten. Zo waren er verschillende trainingen en 
workshops voor de lokale bevolking ter voorkoming van conflicten. In 2015 waren 
meer dan 70 wachttorens operationeel, bemand door meer dan 150 boeren. Zij 
zorgden er onder meer met zaklampen voor dat de olifanten niet bij de gewassen 
van de bevolking konden komen, waardoor het niet tot een confrontatie tussen mens 
en dier kwam. 

jaguar herintroductie project 
Sinds 2013 steunt Artis het jaguar herintroductie project in Argentinië. Dit 
natuurbehoudproject heeft als doel de jaguar, die van origine voorkwam in Argentinië, 
weer uit te zetten in het Iberá National Park. Het jaguarfokcentrum in Argentinië is 
onderdeel van het herintroductie project.
De jaguar (Panthera onca) leeft voornamelijk in de regenwouden van het 
Amazonegebied in Zuid-Amerika. Het is een bedreigde diersoort door jacht en 
aantasting van het leefgebied.

Bij het herintroductie project is rekening gehouden met de sociale-, 
wetenschappelijke- en milieuvraagstukken die hierbij belangrijk zijn. Om er 
bijvoorbeeld voor te zorgen dat het project ook draagkracht vindt bij de lokale 
bevolking, is er een sociologisch onderzoek gedaan. Hieruit kwam naar voren dat 95% 
van de bevolking de terugkeer van de jaguar ondersteunt.
 
In 2015 zijn twee jaguars gelokaliseerd die een geschikt fokstel vormen. Zij zijn 
uitgekozen uit dierentuinen en zorgvuldig geselecteerd op hun genetische 
achtergrond. Het vrouwtje is al overgebracht naar het fokcentrum van het project 
in Argentinië. Het mannetje zat eind 2015 nog in quarantaine, maar is in 2015  aan 
het vrouwtje geïntroduceerd. De hoop is dat zij voor nakomelingen zullen zorgen die 
kunnen worden uitgezet in het Iberá National Park in Argentinië.
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Met de steun van Artis zijn GPS-halsbanden gekocht waarmee de jaguars gevolgd 
kunnen worden. Ook steunt Artis de realisatie van ‘virtual gates’ tussen de bevolking 
en het project. Dit houdt in dat de bevolking continu in contact kan blijven met 
het project en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Daarnaast heeft Artis 
bijgedragen aan de realisatie van een hernieuwbaar energiesysteem in de San Alonso 
Research faciliteiten, nabij het jaguarfokcentrum.

Komodovaraan 
Artis ondersteunt het ‘Wae Wuul Reserve Protection Program’. Komodovaranen 
(Varanus komodoensis) komen voor op vijf eilanden in zuidoost Indonesië 
waaronder in het Wae Wuul natuur reservaat op Flores. Sinds tientallen jaren gaat het 
slecht met de Komodovaraan door aantasting van hun leefgebied met name door de 
uitbreiding van menselijke nederzettingen, ontbossing en de toename van landbouw. 

Het Wae Wuul natuur reservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en 
begrenst tevens de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied 
in het Komodo National Park. Onderdeel van het project zijn patrouilles om stroperij 
en illegale houtwinning tegen te gaan. Ook wordt de lokale bevolking voorgelicht 
over onder meer het duurzaam gebruik van het natuurlijk leefgebied en wordt de 
wildstand, van Komodovaraan en prooidieren, nauwlettend in de gaten gehouden. 

onechte gaviaal 
De onechte gaviaal (Tomistoma schledelii) is een kwetsbare soort waarvan er 
naar schatting nog maar minder dan 2.500 volwassen dieren over zijn in hun 
leefgebied in Indonesië en Maleisië. De grootste populatie komt voor in het Danau 
Sentarum Nationaal Park. Hier bevinden zich de grootste nog overgebleven stukken 
veenmoerasbossen die een belangrijke broedplaats vormen voor de onechte 
gaviaal. Naar schatting zal deze populatie de komende jaren met nog 25% verder 
afnemen. 

De grootste bedreigingen voor de soort bestaan uit verlies aan leefgebied door 
ontbossing en agricultuur, de jacht en het verwijderen van eieren uit de nesten. Artis 
ondersteunt het project in Danau Sentarum Nationaal Park op West-Kalimantan. 
In 2015 werden de fondsen van Artis vooral gebruikt voor het initiëren en uitvoeren 
van projecten waarbij de lokale bevolking meer inzicht krijgt in het belang van het 
behoud van de gavialen. Lokale scholen zijn hierbij betrokken. Ook werd een lokale 
‘vriendenclub’ opgericht. 
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Polynesische boomslak
Het gaat slecht met de inheemse slakken in Frans-Polynesië, gelegen in de Grote 
Oceaan. Verschillende soorten zijn uitgestorven door de introductie van een 
vleesetende slakkensoort die het ecosysteem van de inheemse soorten bedreigt. 
Artis helpt mee aan het internationale natuurproject voor het behoud van drie 
soorten bedreigde Polynesische boomslakken. De slakken zijn belangrijk voor 
de biodiversiteit op de Frans-Polynesische eilanden. Artis is een van de weinige 
dierentuinen in de wereld die expertise heeft met het verzorgen van deze gevoelige 
weekdieren. Sinds december 2015 kweekt Artis de slakken in het vernieuwde 
Insectarium. De boomslakken behoren tot het fokprogramma dat tot doel heeft de 
overlevingskansen van de boomslakpopulatie te vergroten. Na het kweken worden 
ze teruggeplaatst in hun natuurlijke leefgebied. In het Insectarium bevinden zich drie 
Tahitiaanse soorten (Partula nodosa, Partula hyalina, Partula affinis). Het doel is 
een deel van de slakken terug te plaatsen in het wild. Naast het fokken van de slakken 
vervult Artis een coördinerende rol in dit natuurbehoudproject. Deelnemende 
Europese en Amerikaanse dierentuinen aan het fokprogramma, brengen de 
boomslakken naar Artis. Deze weekdieren krijgen een veterinaire keuring voordat ze 
teruggaan naar Frans-Polynesië. 

Tevens steunt Artis het veldonderzoek op Tahiti. Andere aspecten binnen het project 
betreffen habitatbescherming, genetische analyse van de populaties en voorlichting 
van de lokale bevolking. Onderdeel van dit laatste vormt educatie aan scholen over 
hun natuurlijke en culturele erfgoed. 

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

In 2015 ondersteunde Quagga een zestal projecten:  
1.   een onderzoeksproject naar de bedreigde Grévy zebra in Kenia; 
2   een project ter bescherming van de hamerhaai in Costa Rica. Lokale vissers 

worden opgeleid en bewust gemaakt van het belang van het behoud van de 
hamerhaai; 

3.  een educatieproject met betrekking tot de biodiversiteit in Laos; 
4.   Project Bruinvis in de Noordzee. Er is een educatieve roadshow opgezet om 

maatschappelijke en politieke kennis over de bedreiging van walvisachtigen 
te vergroten; 

5. en 6.   Projecten voor de laagland-tapir en het reuzengordeldier in de Pantanal 
(Argentinië). Het project omvat wetenschappelijk onderzoek naar de 
verspreiding en levenswijze van de laaglandtapir en het reuzengordeldier, op 
basis waarvan de beschermingsplannen voor deze soort kunnen worden 
aangepast. 
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zuidelijke hoornraaf 
Artis steunt sinds 2013 het ‘Mabula ground hornbill project’. In dit project wordt de 
zuidelijke hoornraaf op meerdere manieren ondersteund, onder meer door kuikens 
uit het wild met de hand groot te brengen en het herintroduceren van nieuwe 
familiegroepjes in gebieden waar de soort van origine ook voorkwam. Ook is er een 
uitgebreid educatief programma om met name schoolkinderen in het leefgebied 
van de hoornraaf voor te lichten. In 2015 werd het eerste plan ontwikkeld om de 
soort in de regio te kunnen monitoren. In de toekomst zal een nieuw gecentraliseerd 
handopfokcentrum worden gebouwd in het Loskop Dam Natuurreservaat. 

zwartvoetpinguïn 
Artis coördineert het Europese fokprogramma (EEP) van de zwartvoetpinguïn 
(Spheniscus demersus). SANCCOB (Southern African Foundation for the 
Conservation of Coastal Birds) is 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 
zwartvoetpinguïn en vele andere dieren worden hier bedreigd doordat, als gevolg 
van klimaatverandering, de golfstroom er is veranderd. Hierdoor is er minder vis. De 
opvangcentra zijn gevestigd in Kaapstad. Artis draagt bij aan een drietal activiteiten 
van SANCCOB.

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 eenmaal aangesterkt kunnen worden 
uitgezet in het wild. In dit project wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om een 
nieuwe kolonie zwartvoetpinguïns te starten om de situatie van deze bedreigde soort 
minder kwetsbaar te maken.

Artis draagt bij aan de algemene kosten voor de organisatie. Dit bestaat onder 
andere uit de kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de herstellende vogels 
en de kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen worden in het wild. Ook levert 
Artis een financiële bijdrage aan een educatieproject Mobile Science Lab. Dit 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 
gevaren van vervuiling.

In augustus 2015 werd een groep pinguïnkuikens opgevangen die niet zelf in de olie 
was geraakt, maar wier ouders door olie waren doodgegaan. Na dertien weken in 
het rehabilitatiecentrum te hebben doorgebracht, werd de groep kuikens succesvol 
uitgezet. In totaal werden in 2015 meer dan 2.400 vogels behandeld door SANCCOB, 
waaronder meer dan 1.000 zwartvoetpinguïns. De veterinaire zorg werd het 
afgelopen jaar verbeterd, niet alleen dankzij betere medische apparatuur, maar ook 
doordat het personeel specialistische training ontving. 
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Er kwamen in 2015 verschillende Chinese krokodilstaarthagedissen 
ter wereld. Deze hagedis is eierlevendbarend.
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Kunstenares Mara van Laaren deed maandenlang onderzoek naar de mooiste hoeken, 
kleuren en verhalen van het Groote Museum. Artis heeft haar werk aangekocht, omdat het 
Groote Museum gerestaureerd zal worden en we de geschiedenis willen vastleggen.
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Artis kan haar maatschappelijke doelstellingen op het gebied van natuureducatie en 
natuurbehoud alleen realiseren dankzij de steun van anderen. Artis is een goed doel. 
Een charitatieve instelling. Niet voor niets komt het begrip charitas van liefde voor de 
ander. Want juist liefde voor de natuur wil Artis stimuleren. En gelukkig hielpen ook in 
2015 veel particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en overheden Artis daar bij.
Sinds 2014 is Natura Artis Magistra opgenomen in het Museumregister. In 2015 
doorliep Micropia de audit succesvol en is ook dit nieuwe museum voor micro-
organismen opgenomen in het museumregister. Artis is dus een culturele ANBI. 

Sinds 2012 is voor dit soort algemeen nut bevorderende instellingen de Geefwet 
van kracht. Het ministerie van Financiën stimuleert daarmee tot eind 2017 de giften 
van particulieren en bedrijven aan cultuur, natuur en wetenschap. Voor deze giften 
geldt tot en met 2017 een extra belastingaftrek, de zogeheten multiplier. Artis vindt 
het bijzonder spijtig dat deze wet in 2017 eindigt want merkt dat juist deze extra 
belastingaftrek van giften een sterke stimulans is voor bedrijven en particulieren 
om Artis te steunen. Helaas heeft de politiek hier geen interesse in, en is een 
sterfhuisconstructie bedacht om geruisloos steun af te bouwen.

overheden 
Ook in 2015 steunden diverse overheden Artis. In de eerste plaats was dat het 
Nationaal Restauratiefonds. Zij maken de restauratie van de rijksmonumenten 
De Ledenlokalen en het Aquarium mede mogelijk. De gemeente Amsterdam, de 
provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische zaken ondersteunen 
de vernieuwing van Artis. De subsidie van de gemeente Amsterdam werd in 2015 
specifiek ingezet om de vernieuwing en uitbreiding van het olifantenverblijf mogelijk 
te maken. Het ministerie van Economische zaken steunt de innovatie van de 
natuureducatie van Artis. De provincie Noord-Holland ondersteunt de restauratie 
van het 19de-eeuwse ensemble van Artis. Daarnaast steunen zij, in het kader van de 
Uitvoeringsregeling restauratiesubsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2013 de 
restauratie van het Aquarium. 

Naast de structurele exploitatiesubsidie steunde de gemeente Amsterdam, via 
stadsdeel Centrum, Artis ook met een bijdrage ten behoeve van gedragsverrijking. 
Onder gedragsverrijking vallen alle veranderingen in het leven van een dier die 
bewust worden aangebracht en voordelen opleveren voor het dier. Door middel van 
gedragsverrijking geeft Artis het dier de mogelijkheid zijn natuurlijke behoeften te 
kunnen uiten en zo natuurlijk mogelijk gedrag te laten zien. Een dier dat bijvoorbeeld 
in de natuur gewend is zijn tong veel te gebruiken tijdens het eten, biedt Artis voer 
aan op een manier waarbij het zijn tong veel nodig heeft om het voer te kunnen 
bemachtigen.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tot slot, omarmt de vernieuwingsvisie van 
Natura Artis Magistra en ondersteunt de restauratie van het Groote Museum.
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fondsen en loterijen 
Het VSBfonds ondersteunt projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken 
voor een groot of nieuw publiek. Vooral wanneer dat bijdraagt aan bewustzijn van 
je culturele en cultuurhistorische context omdat het kan helpen je verleden en 
toekomst te begrijpen en je positie te bepalen ten opzichte van je omgeving. De visie 
van het VSBfonds sluit naadloos aan bij de invulling die Artis geeft aan de restauratie 
van het Groote Museum en de Ledenlokalen. Daarom ondersteunt het VSBfonds 
de restauratie en herbestemming van beide monumenten en het herstel van de 
historische parkstructuur. 

Ook de BankGiroLoterij is enthousiast over de plannen om het Groote Museum 
met een nieuwe, moderne invulling weer in oude luister te herstellen. Bezoekers van 
het Groote Musem worden mede dankzij de steun van de BankGiroLoterij straks 
gestimuleerd om alles wat leeft te waarderen en te zien, ervaren en te beleven, en 
om het belang van natuur en biodiversiteit voor onze cultuur te begrijpen. 

Ook de M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting steunt de restauratie van het Groote 
Museum. Artis is de M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting daarnaast bijzonder 
dankbaar voor haar steun aan de Artis-leerstoel Cultuur Landschap en Natuur 
aan de Universiteit van Amsterdam . Deze steun maakt het voortbestaan van deze 
belangrijke leerstoel mogelijk. 

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

Een groot en belangrijk vernieuwingsproject is de bouw van het nieuwe jaguarverblijf. 
Dit verblijf wordt groot genoeg om ruimte te bieden aan een fokstel van deze ernstig 
bedreigde diersoort. De bouw van dit verblijf wordt mogelijk gemaakt door de 
Stichting Goede Doelen Nh1816. 

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

Het familiefonds van de familie Van Beek ondersteunt de bouw van het nieuwe 
olifantenverblijf. 

In 2015 ontving Artis van de stichting Goede Doelen een bijdrage ter realisatie van 
haar doelstellingen. Deze bijdrage wordt door Artis ingezet om de bouw van het 
nieuwe olifantenverblijf mede mogelijk te maken.

Op de valreep van het jaar ontving Artis het fantastische nieuws dat de restauratie 
van het Groote Museum ondersteund wordt door de stichting DoCo Charitas en 
door het drs. C van Zadelhoff Fonds. 
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bedrijfsleven
Artis ontvangt veel steun van het bedrijfsleven. Dat gebeurt op verschillende 
manieren. Door Artis te helpen met kennis. Door projecten te sponsoren of door 
het adopteren van een dier. Een belangrijke partner van Artis is DSM. Als een van 
de eersten onderkenden zij de kansen en mogelijkheden van Micropia en werden 
onze founding innovation partner. Zij hebben zowel inhoudelijk als materieel een 
enorme bijdrage aan de realisatie van Micropia geleverd. Naast DSM hebben in 2015 
het Netherlands Genomics Initiative (NGI), de Academische Jaarprijs/Universiteit 
Leiden, BASF, Yakult, Philips, Galapagos, Zeiss, Chrisal, Paques, GG&GD Amsterdam, 
MSD, Dell, VWR, S+B, Colgate Palmolive, Andantino, Waternet/ TNO/Vitens, het 
Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS), PresTop, Janssen Prevention 
Center en de Bierkoning een bijdrage geleverd aan Micropia. We zijn hen veel dank 
verschuldigd. Met BASF werd in 2015 een nieuwe exhibit in Micropia ontwikkeld. 
Hierover is meer te lezen in hoofdstuk 4.

Artis is erg dankbaar dat Rabobank Amsterdam ook in 2015 sponsor en partner van 
Artis is. Rabobank ondersteunt educatieve projecten van Artis en wil de doelgroepen 
familie en jeugd nog meer aanspreken. Dat sluit goed aan bij de doelstellingen van de 
bank: zichtbaar en actief betrokken zijn bij de samenleving en bijdragen aan het leef- 
en vestigingsklimaat in de stad. In 2015 organiseerde Rabobank veel evenementen 
op Artis. Ook waren de ZOOmeravonden voor Rabobank zeer succesvol: de kaarten 
die de bank ter beschikking stelde aan haar klanten tegen gereduceerd tarief, waren 
volledig uitverkocht.

Op educatief gebied is de samenwerking tussen Artis en Rabobank verder 
verdiept in het project ‘Samen kijken’. Door een speciaal lesaanbod zijn kinderen 
en ouders met verschillende sociaal economische achtergronden met elkaar in 
contact gebracht. De scholen die hierin participeren zijn ABBS Het Podium, de 
Willemsparkschool, Crescendo en de Goeman Borgesius school. De kinderen 
van de verschillende scholen brachten gezamenlijk een bezoek aan het Stedelijk 
Museum, de Stadsschouwburg of Artis en volgen daar een bijzonder en interactief 
programma met elkaar. Zo verbindt de Rabobank niet alleen een drietal belangrijke 
sponsorpartners met elkaar, maar laat zij minder kansrijke doelgroepen in de stad 
daarvan de vruchten plukken.
Daarnaast is er ook een aantal bedrijven dat de dagelijkse gang van zaken op Artis 
steunt. 

Tot slot is Artis bijzonder dankbaar dat veel bedrijven haar doelstellingen ondersteunt 
en zich aan Artis verbinden in de vorm van een adoptie. Artis is de volgende 
adoptanten dankbaar voor hun steun: 
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Dieradoptanten 2015 Adoptiedier
11 Zelf Makelaars B.V. dwergoeistiti’s 
Aannemersbedrijf H.J. Jurriens B.V. stokstaartjes
ADP  keizertamarin
Advocaten kantoor de Binnenstad  
mr W. Eusman zwartvoetpinguïns koppel
Aeroprint  trompetzwanen
AKD  goudwanggibbon 
Amstone Taxs Lawyers BV zwartvoetpinguïns koppel
Andantino  westelijke laaglandgorilla
Annet Gelink Gallery Zuid-Afrikaanse struisvogel
AON  netgiraffe
Arbo Unie  netpythons
Arcadis Nederland BV vuursalamanders
Baker Tilly Berk zwartvoetpinguïns koppel
BAM Schakel & Schrale Amsterdam beverratten
Beelen Sloopwerken BV zwartvoetpinguïns koppel
Betonatelier Ilja Ink Alpensteenbok
Boommarktverkenning&Isiz fennek
Bouwteam P & O B.V. stokstaartjes en westelijke    
   laaglandgorilla’s
Brouwerij ‘t IJ Zuid-Afrikaanse struisvogel
Bugaboo international smaragdgroene rozenkever
Camera Warehouse penseelzwijn
Canal Company capibara’s
Canon Business Centre  chimpansee
ChipSoft B.V. mandril
CSU Cleaning chimpansee
CTSN – Holkema Group B.V. kameel
De Bijenkorf bijenkorf
De Maatschappij Euraziatische lynx
De Nederlandsche bank oehoe
Deka Supermarkten BV Aziatische olifant
Deliveroo Bennett  wallaby’s 
Delta Lloyd Aziatische olifant
DR&DV Media Services witgezichtsaki
Draijer  wijngaardslakken
Duyts Bouwconstructies B.V. roelroel paar
Ecomama Hotel margay
Elektromotoren De Vier  kea
Elspec  sidderalen
Energique  Afrikaanse wilde hond en wolf
Erdo voor Gevel en Dak Prévosteekhoorn
EVS Totale Dienstverlening zwartvoetpinguïns koppel
Flevo Security groene wateragame
Fort Advocaten vale gieren
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Dieradoptanten 2015 Adoptiedier
Gebro aannemingsbedrijf B.V. dwergoeistiti
Gebro aannemingsbedrijf B.V. rode vari’s
Geofox Lexmond zwartvoetpinguïns koppel
GHV-Bouw zwartvoetpinguïns koppel
Gottmer  serval 
Graubunden Alpensteenbok
Greenberg Traurig blauwe morpho
Greenlink  Aldabra reuzenschildpad
Groupon  Aziatische olifant
Hazet  wasberen
Hellebrekers Technieken Californische zeeleeuwen
Huurman Schilderwerken B.V. zwartvoetpinguïns koppel
Huyskweker Vechtwijk de brug bij de Afrikaanse Savanne
Ibis Uva B.V. rode ibissen
IJbouw  lepelaars
Höegh autoliners zeewater
Imtech  wisent
ING  leeuwen
Ingenieursbureau Amsterdam chimpansee
Ingenieursbureau Passe-Partout dwergotter
Integra Metalceiling Systems B.V. zwartvoetpinguïns koppel
Jump! Communicatie B.V.,  roodoogmakikikker
Kantjil & De Tijger kleine kantjil
Koninklijk Instituut voor de Tropen kleine kantjil
Koninklijke Industieele Groote Club sneeuwuil
Koninklijke Saan B.V. Europese kraanvogel
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
KPMG  grote miereneter
Kramer Staaltechniek B.V. Afrikaanse wilde hond
Lexence Advocaten & Notarissen grote koedoe’s 
Linklaters  netgiraffe
LUMC   kleine verpleegsterhaai
Marion G. Polak Stichting pinché-aapjes
Marketing Penguin zwartvoetpinguïns koppel
Marodan B.V. wolf 
Mattens Register Accountants zwartstaartprairiehonden
Meerleveld Diemen infra Alpensteenbok
Mennens  goudwanggibbon
Metaalgaasweverij Dinxperlo B.V. hyacinthara 
Miedema-AGF mandril
Monpellier Venture B.V.  oehoe
Moovs  chimpansee
mr. M. Brainich vBF  zwarte slingerapen
Mullervisual chimpansee
Nijssen  roodbuikpiranha’s
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Dieradoptanten 2015 Adoptiedier
Northern Divine Caviar sterlet
Nuon  zwartvoetpinguïns koppel
Oesterbaai - Shieldgroup zwartvoetpinguïns koppel
Olfasense  Maleise tapir
OLVG  chimpansee
Opera Tandarts Roelant R. de By Bennett wallaby’s 
ORAM  parasolmieren
Oriental Art Co TA-HWA kleine panda’s
ORTEC  zwartvoetpinguïns koppel
Parlevliet & Van der Plas zwartvoetpinguïns koppel
Patina Dakbedekkingen B.V. chimpansee
Plenty Gifts zwarte kuifmakaak
Radio Rotor Amsterdam Tokkeh gekko en Madagascardag gekko
Randstad B.V. Elektrotechniek witkeelmeerkat
Randstad Nederland witstaartstekelvarken
Restaurant Wilde Zwijnen penseelzwijn
RON - A.D. beermarters 
Roskam  zwartvoetpinguïns koppel
Rots Maatwerk Zuid-Amerikaanse tapir 
Rubinstein gouden leeuwaapjes
Sawadee Reizen sponsoring Academie
Schadenberg zwartvoetpinguïns koppel
SGG (ANT Trust & Corporate Services N.V.) rode bosmieren
Skyskan  Aldabra reuzenschildpad
Soops   uilvlinders
Specsavers International BV Indiase brilslang
Spereco  zoetwaterpijlstaartrog
Suriname Holidays tweevingerige luiaard
Tapir Tape  Zuid-Amerikaanse tapir
Thyssen Krupp Alpensteenbok
Tom Voûte Fonds blauwe pijlgifkikkers
Trends for Rent/ Bloembloem zwartvoetpinguïns koppel
UBMi B.V.  witkeelmeerkat
Uitgeverij Kluitman potto
Van der Tol B.V. wolf
Van der Windt verpakking BV papiervlinder
Van Dorp Installaties jan-van-gent
Van Ede & Partners ganzen
VBK Groep rode neusberen
Waternet  Amsterdamse Gracht
Wienerberger B.V. Alpensteenbok
Wieringen Prins witstaartgnoe
Wintertaling advocaten & notaris zomertalingen
Yip Management NL westelijke laaglandgorilla
Zwartjes van 1883 Californische zeeleeuw
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Tevens bedankt Artis voor hun steun:
• De Amsterdamse Haringpartij en hun donateurs
• Vermaat voor de bijdrage aan het Tulp Festival
• Sungevity en Rabobank Amsterdam voor hun bijdrage aan het Olifantenverblijf
• De volgende afnemers van een olifantenpakket:
 Staalbouw Mook
 Eurofiber Nederland 
 Koninklijke Jumbo
 b.v. de Hinde Advies
 Duyts Bouwbedrijf voor hun schenking. 

particulieren 
Het publiek draagt bij aan Artis via de entreeheffing, winkelverkoop, evenementen, 
activiteiten en het cursusaanbod, lidmaatschap, horeca en parkeren. Gelukkig kon 
Artis ook in 2015 rekenen op de steun van particulieren in de vorm van eenmalige 
schenkingen, periodieke schenkingen en nalatenschappen. We zijn blij met deze vele 
grote of kleinere bijdragen die we krijgen van het publiek en danken deze particulieren 
hartelijk. 

In vervolg op het voornemen van de gemeente Amsterdam om Artis te korten op 
haar exploitatiesubsidie heeft Artis haar leden gevraagd te helpen de gevolgen 
van deze zo onterechte bezuiniging op te vangen. De opbrengst van deze speciale 
collecte onder de leden van Artis was in 2015 meer dan € 85.000. Artis is haar 
trouwe leden hier heel erg dankbaar voor.

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

Het CBF stelt de norm dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer mogen 
bedragen dan 25% van de inkomsten. Artis slaagt hier doorgaans goed in en zet 
zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden. In 2015 kon Artis het jaar afsluiten 
met een kosten/baten ratio voor fondsenwerving van 13,6%. Artis onderzoekt hoe 
in de toekomst de verwerving- en uitvoeringskosten voor fondsenwerving flexibeler 
kunnen worden gemaakt, waardoor er beter kan worden ingespeeld op eventueel 
achterblijvende inkomsten. Een andere norm van het CBF is het voeren van een 
klachtenprocedure. Artis heeft een heldere klachtenprocedure die voldoet aan de 
eisen.
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gedragscode 
Natura Artis Magistra conformeert zich primair aan de Governance Code Cultuur, en 
daarnaast voldoet zij ook aan de Gedragscode voor Fondsenwerving en Sponsoring. 

ANBI 
Artis is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling) en is daarmee vrijgesteld van schenkings- en successierechten. 
Gedane schenkingen komen hierdoor geheel ten goede aan Artis. Bovendien is het 
voor de schenker een aantrekkelijke manier van schenken: een periodieke schenking 
aan Artis dat is aangemerkt als culturele instelling, levert tijdelijk extra voordeel op in 
de inkomstenbelasting. De Belastingsdienst accepteert een kwart meer aftrek.
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De ZOOmeravonden waren ook in 2015 een 
groot succes. Foto’s Niels Blekemolen
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Sinds april kunnen bezoekers in Micropia luisteren naar ‘de laborant 
vertelt’. Laboranten beantwoorden vragen en vertellen over het 
kweken van de meer dan 250 levende soorten.
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In 2015 waren er binnen Artis 468 collega’s actief, verdeeld over 154 medewerkers 
en 31 oproepkrachten en 283 vrijwilligers. Ook waren er 40 externen. Artis 
streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en man/vrouw-verdeling van 
het personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan een goede 
samenwerking in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters, maar 
ook tussen personeelsleden onderling. Artis wil ook professioneel groeien door 
medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen. De begrippen vakmanschap en 
leermeesterschap staan daarbij centraal. 

opleidingen 
Artis gelooft in het beste uit haar medewerkers halen. Daarom is in 2015 verder 
gewerkt naar een lerende organisatie waarin kennis en vaardigheden op een 
planmatige en gestructureerde manier worden geborgd. Er is verder gewerkt 
aan de bouw van het Artis-opleidingshuis. Een modulair systeem met daar in 
alle noodzakelijke en gewenste opleidingen, op het gebied van kennis en van 
vaardigheden. Medewerkers kunnen in de toekomst met behulp van dit aanbod zelf 
hun ontwikkeling sturen. In de dierverzorging is in het kader van het opleidingshuis 
een start gemaakt met het 3V-model waarin onderwerpen over Voeding, Veiligheid 
en Verzorging centraal staan. 

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

nieuwe structuur
Artis streeft naar een professionele en flexibele organisatie die eenvoudig kan 
inspelen op veranderingen. In 2015 is gewerkt aan een herstructurering van de 
organisatie. Daarbij werd een grote groep medewerkers betrokken. Aan het begin van 
het jaar zijn gesprekken gevoerd met 30 vertegenwoordigers van de organisatie, met 
name leidinggevenden en staffuncties. In juni werd een managementdag gehouden, 
waar de resultaten van deze bespreken met alle leidinggevenden zijn besproken. 
De herstructurering van de organisatie van Artis is ontworpen op basis hiervan. In 
december is de nieuwe structuur gepresenteerd aan alle medewerkers van Artis, 
waarna in 2016 invoering plaats zou vinden. Vanaf 2016 zal op basis van de nieuwe 
inzichten worden gewerkt.
uitgangspunten van de nieuwe organisatiestructuur zijn:
• nieuw evenwicht tussen beleid en uitvoering
• slagvaardig
• heldere verantwoordelijkheidsgebieden
• een kernorganisatie met flexibele schil en inzetbaarheid

uitgangspunten van de nieuwe organisatiecultuur zijn:
• heldere afspraken over resultaten en gedrag
• elkaar aanspreken op resultaten en gedrag
• samen werken aan en in Artis
• publieksgericht denken en doen
• keuzes maken, besluiten nemen en uitvoeren
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Onderdeel van de herstructurering die gestalte kreeg in 2015 is het samenbrengen 
van alle fondsenwervende activiteiten in één afdeling met marketing en 
communicatie, om zo meer uit de diverse inkomstenbronnen te kunnen halen.

flexibiliteit
Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is verhoogde flexibiliteit van Natura 
Artis Magistra als organisatie. Die verhoogde flexibiliteit biedt de mogelijkheid 
personeelskosten beter te beheersen, en om deskundigheid te kunnen inzetten 
op verschillende plekken in de organisatie op het moment dat dit nodig is. Het gaat 
hier zowel om flexibiliteit in expertise als in inzetbaarheid. Het uitgangspunt is dat 
Artis mensen in dienst heeft op de gebieden waar de organisatie goed in is, en op de 
gebieden die noodzakelijk zijn voor haar voortbestaan. De overige werkzaamheden 
kunnen ook door flexibele arbeidskrachten worden uitgevoerd. Een goed voorbeeld 
is het inhuren van een DTP’er op het moment dat dit nodig is voor de productie 
van nieuw drukwerk. Of de nieuwe afspraak die werd gemaakt met de GGD die de 
mogelijkheid biedt om, wanneer dat nodig is, laboranten van de GGD in te zetten 
in het laboratorium van Micropia. Ook bij de dierverzorgers is een schil van flexibel 
personeel opgebouwd. 
In 2015 betekende dit ook een wijziging in de formatie van educatie. Aangezien vanuit 
scholen maar in een gedeelte van het jaar behoefte is aan lessen, was de organisatie 
gebaat bij een flexibele docentenpool. Dit betekende voor een aantal personen dat 
zij afscheid moesten nemen van de organisatie. De OR is bij de wijziging nadrukkelijk 
betrokken en heeft een positief advies uitgebracht. De flexibele docentenpool is in 
2015 begonnen.

ziekteverzuim 
Fitte medewerkers zijn gezonde medewerkers. Daarom heeft Artis een eigen 
behandelruimte voor fysiotherapie en een volledig ingerichte sport-en oefenruimte 
waar alle spiergroepen aangepakt kunnen worden. Ook in 2015 kon dit als onderdeel 
van de behandeling van de wekelijks op Artis aanwezige fysiotherapeut. 
Een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim ligt bij de vakgroepen.  
De leidinggevenden werden geholpen in het open communiceren met medewerkers 
omdat daar een positieve en preventieve werking vanuit gaat. Het doel is het 
inzetbaar houden van medewerkers. Een andere pijler van het verzuimmanagement 
is het eerder inschakelen van deskundigen om re-integratie te versnellen. Het 
ziekteverzuim was in 2015 helaas hoger dan in 2014. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal langdurig zieken. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2015 bedraagt 7,6% 
en ligt daarmee 2,1% hoger dan het gemiddelde in 2014. 

veiligheid
In 2015 is verder gewerkt aan de RI&E’s, verplichte elementen voor een organisatie. 
Inmiddels zijn twee RI&E’s goedgekeurd: voor Micropia en voor het duiken. RI&E staat 
voor Risico Inventarisatie & Evaluatie. 
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Artis kan niet zonder haar vrijwilligers. Eind 2015 waren er maar liefst 283 vrijwilligers 
actief op Artis. Een deel van deze vrijwilligers ondersteunt vakgroepen die geen direct 
contact met bezoekers hebben. Zij zijn bijvoorbeeld actief in het lab van Micropia. 
Maar de meerderheid van de vrijwilligers heeft juist direct contact met het publiek. 
Ze geven rondleidingen, houden toezicht bij dierverblijven zoals het Vlinderpaviljoen, 
Lemureneiland en het Apen- en Vogelhuis. Anderen zijn actief in het Planetarium of 
geven uitleg in Micropia. 

In 2015 zijn 15 personen begonnen aan een intensieve opleiding tot 
Planetariumvrijwilliger. Voor Micropia zijn 60 publieksvrijwilligers opgeleid. Daarnaast 
zijn er in Micropia in 2015 ongeveer twintig nieuwe vrijwilligers in het laboratorium 
aangenomen. Zij hebben na een inwerkperiode van twaalf diensten eigen taken 
gekregen binnen het laboratorium. Door de vrijwilligers eigen verantwoordelijkheden 
en daarmee meer mogelijkheid tot ontwikkeling en zelfontplooiing te geven, hopen 
we hun betrokkenheid en enthousiasme nog meer te vergroten.

In 2015 is begonnen met een nieuwe opzet van de nascholingen voor de 
vrijwilligers. De vele verschillende richtingen waarin Artis vrijwilligers heeft, vraagt om 
verschillende opleidingen. Hierin is iedere vrijwilliger in eerste instantie basisvrijwilliger 
waarvoor iedereen hetzelfde introducerende opleidingsprogramma krijgt. Daarnaast 
kan deze vrijwilliger (indien daarvoor geschikt bevonden) een specialisatie volgen 
zodat hij/zij ook voor andere taken kan worden ingezet. De nascholingen voor deze 
specialisaties zijn nu ook gethematiseerd naar deze verschillende richtingen. Door 
het aanbieden van informatie en doelgroepstrainingen gericht op de specifieke 
thema’s is een flinke kwaliteitsslag gemaakt. 
Artis is een geliefde plaats om stage te lopen. In 2015 liepen 83 studenten stage 
op Artis, in vrijwel alle gelederen van de organisatie. Dit ondersteunt de educatieve 
doelstelling van Artis.

ondernemingsraad 
De OR heeft in 2015 een transitie doorgemaakt. De samenwerking tussen OR 
en directie is verder geprofessionaliseerd, waarbij het langetermijnbeleid beter 
inzichtelijk is gemaakt aan de OR. Daarnaast heeft de OR gewerkt aan het vernieuwen 
van de communicatie naar de medewerkers. De nieuwsbrief is in een nieuw jasje 
gegoten en medewerkers zijn opgeroepen om de OR ondersteuning te geven in het 
vernieuwingsproces. Tot slot is gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk. Zo is er 
contact gelegd met ondernemingsraadleden van de Anne Frank Stichting.
De OR vergaderde maandelijks in 2015. Daarnaast waren er een aantal extra 
overleggen in verband met de plannen van de directie met betrekking tot het 
vernieuwen van de interne organisatie. In dit proces hebben medewerkers 
meegedacht met de OR over de gebieden waar verbetering nodig is. De OR heeft 
advies gegeven over de structuurwijziging en hieruit voortvloeiend in samenwerking 
met de directie plannen gemaakt om  een verandering van de cultuur te bereiken in 
het hierop volgende jaar.  
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De OR vergaderde zes keer met de directie en had twee algemene gang van zaken-overleggen met de 
algemeen directeur in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. De RvT werd 
in die vergaderingen vertegenwoordigd door Saskia Reuling en/of Gerdi Verbeet. Het operationeel plan 
2016 is besproken. 

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 inzichtelijk en nader toegelicht en bedragen in het boekjaar 2015 nihil. Leden 
van de Raad van Toezicht zijn noch bestuurders noch werknemers van de Stichting. De Raad van 
Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken in de 
Stichting en de met haar verbonden instelling(en). 

De Raad van Toezicht kwam vijfmaal bijeen in 2015. De Financiële Commissie van de Raad van Toezicht 
kwam in 2015 viermaal bijeen, waarvan driemaal met de accountant. Er vonden twee algemene gang van 
zaken-vergaderingen plaats, waarbij naast de OR, de algemeen directeur en het hoofd p&o, ook leden van 
de Raad van Toezicht aanwezig waren. 

samenstelling Raad van Toezicht per 13 juni 2016 

voorzitter Uri Coronel 
Termijn tot 10 april 2017. 

lid financiële commissie Jan Buné 
Termijn tot 25 februari 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 

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

Saskia Reuling 
Termijn tot 25 maart 2019. 

Gerdi Verbeet 
Termijn tot 1 oktober 2018. Hierna nog eenmaal herbenoembaar. 

Paul Luijten 
Termijn tot 12 november 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar. 
De overige functies van de leden van de Raad van Toezicht zijn opgenomen in  
bijlage A. 
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De eetbare tuin is een mooi voorbeeld van 
duurzaamheid: alle eenjarige beplanting 
was in 2015 eetbaar voor de dieren. Hier 
eet de Zuid-Amerikaanse tapir van een een 
rode boerenkool.
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Ook in het horeca-aanbod probeert Artis haar duurzaamheid te vergroten. Per 
productgroep houdt horecabeheerder Vermaat bij in hoeverre het product 
duurzaam en biologisch is, waarna aanpassingen kunnen worden gedaan.

87



In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en natuur, wil Natura 
Artis Magistra liefde en zorg voor de natuur stimuleren. Artis wil bijdragen aan 
een duurzamere wereld door zelf zo duurzaam mogelijk te acteren en daarmee 
een voorbeeld te zijn voor het publiek. Dit betekent dat Artis in haar eigen 
organisatie steeds duurzame keuzes moet maken, voortdurend bezig is haar 
duurzaamheidprestaties te verbeteren en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. 
Dit ontwikkelproces wordt gevolgd via het milieumanagementsysteem van de ISO 
14001 certificering. Ook in 2015 werd het milieumanagement op basis van de ISO 
14001 systematiek gevolgd en werd de jaarlijkse herijking met goed gevolg doorlopen. 
Tijdens de hercertificering is geconstateerd dat alle afdelingen in Artis het systeem 
gebruiken. 

Een goed voorbeeld van de duurzame keuzes die Artis in 2015 maakte was de 
eetbare tuin. Sinds eind mei bestond alle eenjarige beplanting uit voor dier en mens 
eetbare bloemen, planten en kruiden. Die werden dagelijks geplukt en gevoerd aan 
de dieren. Er werden in totaal 35.000 planten geplant, in 162 soorten. Alle planten 
kwamen van een biologische kweker uit Breda, die werkt zonder gifstoffen. Vanaf 
eind juni konden de eerste bladeren en bloemen worden geplukt. De dierverzorgers 
liepen een dagelijkse route om planten te plukken. Vooraf werden alle verzorgers 
getraind op pluktechnieken. In eerste instantie was de eetbare tuin bedoeld voor 
de zogenaamde kleine herbivoren in de tuin: de vogels, de reptielen, aapachtigen, 
knaagdieren. De grote grazers zoals olifanten en grote bladeters als de giraffen 
kregen aan het eind van het seizoen ook te eten van de eetbare tuin. Doordat alle 
beplanting opgegeten werd, is de eetbare tuin een project dat goed past binnen de 
wens van Artis om zo duurzaam mogelijk te zijn. Hergebruik is van belang, evenals de 
vermindering van transportkosten. 

Per maand gebruikt Artis tussen de drie en zes miljoen liter kraanwater. Het 
drinkwater wordt onder andere gebruikt voor het vullen van bassins, het 
schoonmaken van verblijven, de toiletten en het sproeien van gazons en planten. 
Om dit gebruik terug te dringen maakt Artis waar mogelijk gebruik van grijs water 
(hemelwateropvang) en van ingenomen grachtenwater. Daarom wordt bij alle 
vernieuwingen geïnvesteerd in waterbuffers. Er zijn nu acht grote waterbuffers in 
Artis om regenwater op te vangen. In 2015 is het waterverbruik vanwege de warme 
zomer iets gestegen. Wel is er in 2015 meer grachtenwater ingenomen ten opzichte 
van 2014. Dit water wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de grote vijvers en het water bij 
de Savanne. Ook wordt het soms gebruikt om diverse bassins aan te vullen, zoals het 
water bij de Alpensteenbokken en het bassin van het Kerbertterras. Om nog meer 
gebruik te kunnen maken van hemel- en grachtenwater is de technische installatie 
in de waterkelder uitgebreid met een UV-waterzuiveringsinstallatie. Ook werd in 2015 
gestart met een informatieproject over duurzaamheid. Studenten van de TU Delft 
onderzoeken hoe we het watergebruik in Artis kunnen verduurzamen, met name de 
waterhuishouding in vijvers en dierverblijven.
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Artis wil ook het stroom- en gasgebruik terugdringen. Enerzijds doet Artis dat 
door zelf stroom op te wekken via zonnepanelen en een warmte kracht koppeling 
(wkk). Anderzijds door het verbruik te beperken. Op allerlei plekken in Artis wordt 
daarom steeds meer energiezuinige led-verlichting toe gepast. Voor het uitlichten 
van de publieksruimten is led-licht uitstekend geschikt. Het Planetarium is al enige 
tijd helemaal over op led. In andere gebouwen wordt het deels al toegepast. Led-
licht kan niet overal worden toegepast. Insecten en spinnen hebben behoefte aan 
warmte. Led-licht is koud, daarom zijn in de terraria lampen in gebruik die naast 
licht ook warmte uitstralen. Andere duurzame maatregelen zijn het werken met 
tijdklokken en het goed instellen van het GBS (gebouwbeheersysteem). Ook kijkt 
degene die afsluit elke dag of er niet ergens onnodig lampen branden. Het verbruik 
is in 2015 zeer licht gedaald ten opzichte van 2014. Ook het gasverbruik wil Artis zo 
laag mogelijk houden. De bij de jaguars gebouwde warmte-koude-opslag (wko) helpt 
daarbij. In 2015 zijn een tweetal nieuwe gasaansluitingen gerealiseerd, die het zeer 
verouderde gasnet binnen Artis hebben vervangen. 

Met de aanschaf van een elektrische Weidemann (de 5de ter wereld) probeert Artis 
ook het dieselverbruik te verminderen. De Weidemann is een shovel die veel wordt 
gebruikt bij werkzaamheden in het Artis-park en de dierverblijven. Deze elektrische 
Weidemann is een stuk publieksvriendelijker - want veel stiller - dan de oude en heeft 
uiteraard geen uitstoot. 

Artis wil haar hoeveelheid afval nog verder terugdringen en het resterende afval 
duurzamer beheren onder meer door het beter te scheiden. Dit geldt niet alleen 
voor het afval uit het park maar ook voor het door de verschillende horeca-
onderdelen gecreëerde afval. Sinds 2015 wordt viermaal per jaar een afvalmeting 
gehouden, waarbij een week lang al het horeca-afval wordt verzameld en wordt 
afgezet tegen het aantal bezoekers. Dit met als doel de gemiddelde hoeveelheid per 
bezoeker geproduceerd afval te verlagen. Een goed voorbeeld van het hergebruiken 
van afval uit onze horeca is het hergebruik van koffiedik. Jaarlijks wordt in Nederland 
80.000 ton koffieresidu weggegooid. Dat is jammer, want deze reststroom is van 
hoge waarde als het gescheiden wordt ingezameld en hergebruikt. In Artis wordt al 
het koffiedik verzameld en wordt er een vruchtbare ondergrond van gemaakt waar 
thuis paddenstoelen op kunnen worden gekweekt. Dat gaat heel makkelijk. Gewoon 
water toevoegen en in de vensterbank zetten. Tien dagen later kunnen de eerste 
oesterzwammen al geoogst worden voor bijvoorbeeld in de pasta. 
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Ook in het horeca-aanbod probeert Artis haar duurzaamheid te vergroten. Per 
productgroep houdt horecabeheerder Vermaat in een matrix bij in hoeverre 
het product duurzaam en biologisch is, waarna aanpassingen kunnen worden 
gedaan. Zo is het verpakte ijs voor een substantieel deel vervangen door lokaal 
geproduceerd, biologisch schepijs. De gebruikte vis is MSC-gecertificeerd. Het 
publiek wordt door aantrekkelijke presentatie gestimuleerd om niet frisdrank, maar 
een ‘mason jar’ met siroop en kraanwater te kopen, of een glas leidingwater met 
fruit en kruiden. Sinds 1 april 2015 wordt er biologische koffie van het Amsterdamse 
biologische merk Bocca geserveerd. Tijdens de ZOOmeravonden van 22 en 29 
augustus heeft Artis een duurzame koffieproeverij verzorgd in samenwerking met 
de koffieleverancier Bocca. De biologische koffie die werd geschonken was gratis te 
verkrijgen en werd versterkt door de verhaallijn: wat maakt deze koffie biologisch en 
hoe is dat goed voor de natuur? 

In 2015 waren er negen bijeenkomsten van de werkgroep duurzaamheid. Na een 
aanvankelijk lage opkomst werd deze in de loop van het jaar beter, en zijn de inzet en 
initiatieven gegroeid. Ieder lid van de werkgroep vertaalt de duurzame initiatieven 
door naar het werkoverleg van zijn of haar eigen afdeling. 

Ook neemt Artis graag deel aan discussies over duurzaamheid bij verbouwingen van 
monumenten. Bij restauraties is aan de ene kant het doel gebouwen in oude glorie 
te herstellen, terwijl aan de andere kant duurzaamheid (bijvoorbeeld zonnepanelen) 
van belang is. Artis sprak in 2015 onder meer met de welstandscommissie over dit 
onderwerp, en zal in 2016 de discussie met name over het Groote Museum verder 
voeren.
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11.1 vermogensbeleid
11.1.1 continuïteitsreserve

Natura Artis Magistra streeft er naar de gerealiseerde inkomsten zo doelmatig 
en effectief mogelijk te besteden aan de doelstelling. Vanzelfsprekend dient het 
voortbestaan van de Stichting te worden gewaarborgd. Het beleid van Artis is dat de 
continuïteitsreserve minimaal de helft van de jaarlijkse personeelskosten dient te 
bedragen. 

11.1.2 bestemmingsreserves

Naast de continuïteitsreserve vormt Natura Artis Magistra bestemmingsreserves 
voor het realiseren van specifieke veranderingen aan of renovaties van 
dierverblijven of monumenten die bijdragen aan de doelstelling van Artis. Deze 
bestemmingsreserves worden aangehouden ter dekking van onder andere de 
toekomstige afschrijvingslasten van dergelijke investeringen in projecten. 
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In de kerstvakantie kregen de dieren op het Kamelenveld 
kerstbomen ter gedragsverrijking. 
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11.2 boekjaar 2015
Het jaar 2015 kende voor Artis, ondanks een aantal forse tegenvallers in de kosten, 
een positief verloop. De bezoekcijfers laten in 2015 een verschuivend beeld zien, 
zowel in hoogte als in samenstelling van het bezoek. Daardoor zijn de bezoek 
gerelateerde inkomsten uit entree, parkeren en horeca boven begroting uitgekomen. 
Daarnaast ontving Artis in 2015 voor een bedrag van ruim € 455.000 aan 
nalatenschappen en legaten, terwijl € 75.000 begroot was.
Ook in het boekjaar 2015 is wederom gebleken waarom voor Artis een sterke 
inkomende kasstroom onontbeerlijk is. Reeds in 2013 is gestart met het 
vormen van een voorziening (€ 1 miljoen) voor de aanvang met de restauratie- 
en herstelwerkzaamheden voor het behoud van het Aquarium. Het gebouw 
verkeert echter in dusdanig verslechterende staat dat versnelde opbouw van 
de onderhoudsvoorziening noodzakelijk is. Om die reden is, in de aanloop naar 
de uitvoering en gedurende de ontwikkeling van de renovatie, al in 2014 besloten 
jaarlijks een bedrag van € 2 miljoen te voorzien. Voorts komen er stelselmatig 
veel incidentele en grote onderhouds- en modificatieprojecten naar boven die 
geen uitstel van uitvoering dulden, waaronder de voltooiing van de renovatie 
van een klein monument, de partiële uitvoering van herstel van straatwerk in 
het park, de afronding van de dakrenovatie van de Pampastal, het vernieuwen 
van de elektriciteitsvoorziening en de herontwikkeling van dierverblijven en 
horecagelegenheden. De verwachting is dat Artis ook nog de komende tien jaar 
vele tientallen miljoenen zal moeten steken in noodzakelijke vernieuwingsprojecten. 
Dit is essentieel voor de toekomstbestendigheid van Artis in deze tijd waarin eigen 
verdienvermogen en zelfstandigheid de boventoon voert.

Daarnaast is, tegen hoge kosten, een tientallen jaren slepende kwestie ten aanzien 
van de noodzakelijke verplaatsing van woonboten in het Entrepotdok in 2015 tot een 
einde gekomen.

Het dagbezoek is in 2015 ten opzichte van het jaar daarvoor fors toegenomen (9,8%). 
Het bezoek van leden is daarentegen gedaald met 4,7%. 
Artis verklaart het hoge bezoekersaantal in 2015 ten opzichte van het begrote aantal 
door een aantal succesvolle acties met derden en door het eerste volle openingsjaar 
van Micropia. 

Bezoekersaantallen 2015 Begroot 2015 2014 Begroot 2014

Bezoekers met dagkaarten 796.708 628.600 733.281 579.020

Educatief bezoek 129.626 91.400 110.430 100.980

Aantal dagbezoekers 926.334 720.000 843.711 680.000

Bezoek van leden 427.515 515.000 448.830 555.000

Totaal bezoek 1.353.849 1.235.000 1.292.541 1.235.000
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Lidmaatschappen 2015 2014

Volwassenen 43.049 43.730

Jeugd 24.988 25.503

Senioren 11.434 11.190

Peuters 6.786 7.575

Overige 1.860 1.628

Totaal aantal  
lidmaatschappen

 
88.117

 
89.626

11.3   vergelijking 2015, 2015 begroting, 2014 
en 2016 begroting

In €  2015 Begroot 2015 2014 Begroot 2016
€ € € €

Baten

Baten uit eigen  
fondsenwerving 1.661.897 1.370.000 1.907.566 1.485.000

Subsidies van overheden 4.760.000 4.760.000 4.766.000 4.660.000

Entreegelden 11.334.499 8.814.400 10.530.188 10.375.000

Lidmaatschapsgelden 4.064.319 3.985.000 4.069.235 4.065.000

Artis Evenementen 1.308.788 1.100.000 899.156 1.429.190

Overige exploitatiebaten 2.513.232 1.786.530 2.065.778 1.985.500

25.660.735 21.815.930 24.237.923 23.999.690

Lasten

Besteed aan doelstelling 22.360.558 19.582.697 21.154.871 21.299.345

Kosten eigen  
fondsenwerving 225.132 220.000 214.891 300.000

Kosten beheer en  
administratie 1.857.893 1.850.000 1.999.361 2.000.000

24.443.583 22.197.697 23.369.123 20.494.569

Resultaat boekjaar 1.217.152 163.233 868.800 400.345
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resultaat en bestemming
Het resultaat over 2015 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
voor dierverblijven en monumenten. Per 31 december 2015 bedraagt de 
continuïteitsreserve € 4.500.000. Het doel is dat deze reserve minimaal de helft 
van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (voor Artis te definiëren als zijnde 
de personeelskosten) bedraagt. Een toevoeging aan de continuïteitsreserve uit het 
resultaat over 2015 wordt niet noodzakelijk geacht.

baten
De totale opbrengsten 2015 zijn ten opzichte van 2015 gestegen met € 1.234.000 
(5,9%) tot € 25.661.000. De opbrengst uit eigen fondswerving is in 2015 relatief hoog 
ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Gezien de logische volatiliteit die met 
nalatenschappen en legaten samenhangt, begroot Artis deze inkomsten jaarlijks 
uiterst prudent op € 75.000. De opbrengst uit entreegelden is, vergeleken met het 
jaar 2014, sterk gestegen (€ 804.000, 7,6%) , maar met name ook ten opzichte van 
de begroting (€ 2.520.000, 28,6%). De oorzaak hiervan is met name gelegen in een 
aanzienlijk hoger aantal dagbezoekers dan begroot, die per capita voor een hogere 
omzet entreegelden zorgen.
Daarnaast hebben enkele acties en samenwerkingen met externe partijen voor 
grote aanloop en goede omzet gezorgd. Het financiële effect van beide stijgingen is 
ongeveer gelijkelijk verdeeld.
De overige bezoek-gerelateerde opbrengsten laten traditioneel een ongeveer recht 
evenredig stijgend beeld zien.
De baten uit eigen fondsenwerving namen ten opzichte van vorig jaar af als gevolg 
van lagere inkomsten uit nalatenschappen en tegenvallende prestaties van de winkel. 
De opbrengsten uit sponsoring en schenkingen stegen met name als gevolg van een 
ledenactie in de periode november en december.
De omzet uit evenementen heeft door de toevoeging van het Noord paviljoen 
in de Ledenlokalen aan het contingent verhuurbare ruimten en de steun van 
biotechnologische bedrijven en instellingen, als gevolg van de aantrekkingskracht van 
Micropia, de omzetbegroting met ruim € 200.000 overschreden. 

 �   financiën 
hoofdstuk 11

95

jaarverslag 2015 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



lasten
In 2015 zijn de totale kosten in vergelijking met 2014 toegenomen met € 1.075.000 
(4,6%) tot € 24.444.000. De stijging laat zich verklaren door hoge kosten voor 
(groot) onderhoud en modificaties aan (historische) gebouwen, park(structuur) en 
dierverblijven. Artis slaagt er in deze kosten beheersbaar en in verhouding met de 
jaarlijkse inkomsten te houden.
De voornaamste oorzaak van de lastenstijging is gelegen in het voorzien van  
€ 1 miljoen voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het Groote Museum 
ten laste van het boekjaar 2015 en het voorzien van een noodzakelijke herziening van 
de elektriciteitsvoorziening in Artis (€ 800.000)

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief dotaties 
aan mutatie in diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2015 € 7.918.000 en 
zijn daarmee gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 224.000). Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van factoren binnen een in samenstelling gewijzigd 
personeelsbestand, waarbij een verschuiving van extern naar intern personeel 
enkele (kostenbesparende) uitdiensttredingen gedeeltelijk compenseert.
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In december vond een bijzonder onderzoek plaats. Twee medisch 
specialisten van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis uit Amsterdam-
Oost onderzochten de zieke chimpansee Saphira.



begroting 2016
In 2016 rekent Artis op 1.235.000 bezoekers (485.000 bezoeken van leden en 
750.000 dagbezoekers). 
Voor Micropia wordt gerekend op 100.000 bezoekers, waarvan 5% lid, 15% 
combibezoekers (met Artis) en 80% uniek bezoek voor Micropia.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, sponsoring 
en adoptie van dieren en groen) worden jaarlijks voorzichtig begroot.
De belangrijkste beweegreden hiervoor is de structurele onzekerheid omtrent het al 
dan niet binnenkomen van nalatenschappen. Deze voor Artis belangrijke inkomsten 
vertonen over de jaren heen een grillig verloop.
De baten uit verhuur zullen naar verwachting gelijk blijven.
Artis heeft in 2016 rekening gehouden met de voorlopige korting van € 100.000 op 
de instandhoudingssubsidie van de gemeente Amsterdam. Het College van B&W 
heeft besloten Artis met € 1 miljoen per jaar structureel te korten. Artis is nog in 
afwachting van de afloop van een door haar aangespannen bezwaarprocedure.  
De (juridische) afloop of voortzetting hiervan is vooralsnog niet bekend noch 
besloten.

Voorzichtigheidshalve is hier rekening mee gehouden in de begroting.

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt € 400.000 positief.

 2015 Begroot 2015 2014 Begroot 2016

In percentages:
Besteding doelstelling  
t.o.v. baten 87% 90% 87% 91%

Eigen fondsenwerving 14% 16% 11% 18%

Beheer en administratie 
t.o.v. baten 7% 7% 8% 7%

Besteding doelstelling  
t.o.v. lasten 91% 90% 91% 91%

Het percentage besteding doelstelling t.o.v. baten wordt berekend door de totale 
besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de baten. Artis streeft naar 
een percentage dat ligt tussen 85% en 95%.

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

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

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.

De kosten voor beheer en administratie zijn ook in 2015 hoger dan gebruikelijk als 
gevolg van de ingebruikname van een nieuw kassa- en ledensysteem en daaraan 
gekoppelde website.
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.

11.4 risicomanagement
Artis bevindt zich in een veranderende omgeving en wordt hierdoor met 
toenemende risico’s geconfronteerd. Risicomanagement is niet geformaliseerd in 
procedures en rapportages, maar heeft primair een informeel karakter.  
Het managementteam is zich continu bewust van de ontwikkelingen binnen en 
buiten de organisatie en mogelijke kansen en risico’s die dit met zich mee brengt. 
Dit wordt ook binnen de managementteamvergaderingen besproken, inclusief de 
hierop te nemen maatregelen. De belangrijkste risico’s worden gesproken met de 
Raad van Toezicht.

Het beleid van Artis is er op gericht om de risico’s voor zover dit binnen haar 
mogelijkheden ligt zoveel als mogelijk te beperken. Om het risicomanagement 
verder te versterken wordt momenteel gewerkt aan het opnemen van 
risicomanagementprocessen binnen de administratieve organisatie en interne 
beheersing. De eerste stap hierin is het actualiseren van de interne risico-
inventarisatie die voor 2016 staat gepland.  
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Als belangrijkste risicogebieden met bijbehorende beheersingsmaatregelen ziet 
Artis:

veiligheid
Artis beschouwt veiligheid van bezoekers en medewerkers in het park als cruciaal.
Er zijn diverse veiligheidsinstructies en protocollen die hier op toe zien en die 
gedurende het jaar actief getest, geoefend en geëvalueerd worden. Zowel in 2013 
als in 2014 heeft een evacuatie van alle bezoekers uit het park plaats moeten vinden 
wegens extreme weersomstandigheden.  
Het verloop van deze evacuaties is grondig geëvalueerd en heeft tot beperkte 
bijstellingen van instructies en protocollen geleid.

zoönose
Van een zoönose is sprake bij van dier op mens overdraagbare ziektes.
Het recente verleden heeft geleerd dat indien een dergelijke situatie zich voor doet, 
drastische beheersingsmaatregelen moeten worden genomen ter bescherming van 
mens en dier. Om de financiële consequenties hiervan het hoofd te bieden, heeft 
Artis een continuïteitsreserve gevormd die de lopende personeelskosten gedurende 
een half jaar kan dekken. Zo’n periode wordt voldoende geacht om terug te keren 
naar de uitgangssituatie van voor de zoönose.

klimaatverandering
Artis beschouwt de klimaatverandering als een risicogebied voor het park met de 
gebouwen en dierverblijven.
Met name overvloedige regenval en afwateringscapaciteit hebben de aandacht. Artis 
neemt deze risico’s actief in ogenschouw bij al haar vernieuwingen en renovaties.

De vertaling van deze risico’s naar een concrete financiële impact op resultaat en 
vermogen is op dit moment door de organisatie nog niet volledig gemaakt. 
Bovenstaande risico’s doen zich ook in 2016 voor en hierop wordt actief gestuurd.
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Rode biet was onderdeel van de eetbare tuin.
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12.1 balans per 31 december 2015
    na bestemming resultaat

Toelichting 31 december 2015 31 december 2014

€ € € €

Activa

vaste activa

Materiële vaste activa

Levende have 12.4.3.1 1 1

Gebouwen en  
dierverblijven 12.4.3.1 7.781.933 9.391.148

Installaties, transport - 
middelen en inventaris 12.4.3.1 977.017 846.901

In uitvoering 12.4.3.1 3.273.212 1.574.125

12.032.162 11.812.174

vlottende activa

Voorraden 12.4.3.2 223.302 263.466

Vorderingen

Gemeente Amsterdam 12.4.3.3 237.000 0

Debiteuren 12.4.3.4 1.429.211 1.118.286

Belastingen 284.328 528.036

Overige vorderingen en  
overlopende activa 12.4.3.5 826.723 961.096

2.777.262 2.607.418

Effecten 12.4.3.6 86.250 115.135

Liquide middelen 12.4.3.7 16.489.969 8.191.053

Totaal 31.608.946 22.989.247
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Toelichting 31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Continuïteitsreserve 12.4.3.8 4.500.000 4.500.000

Bestemmingsreserves 12.4.3.9 5.927.025 4.709.873

10.427.070 9.209.918

Voorzieningen

Onderhoud 12.4.3.10 6.800.000 3.000.000

Pensioenvoorziening 12.4.3.10 409.955 475.709

WW-voorziening 12.4.3.10 148.748 204.202

Ziekte en arbeidsonge-
schiktheid 12.4.3.10 244.766 354.812

Personeelvoorziening 12.4.3.10 0 450.000

Jubileumverplichtingen 12.4.3.10 106.888 96.192

Fiscale verplichtingen 12.4.3.10 31.820 0

7.742.177 4.580.915

Langlopende schulden

Langlopende leningen 12.4.3.11 3.292.367 1.114.756

Lening Gemeente  
Amsterdam 12.4.3.11 127.493 141.660

3.419.860 1.256.416

Kortlopende schulden

Crediteuren 1.826.497 2.062.047

Kortlopend deel  
langlopende leningen 12.4.3.11 346.473 308.973

Belastingen en sociale 
verzekeringen 312.196 415.554

Overige schulden en 
overlopende passiva 12.4.3.12 7.534.673 5.155.424

10.019.839 7.941.998

Totaal 31.608.946 22.989.247
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12.2 staat van baten en lasten over 2015

Toelichting 2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwer-
ving 12.4.4.1 1.661.897 1.370.000 1.907.566

Subsidies van overheden 12.4.4.2 4.760.000 4.760.000 4.766.000

Entreegelden 11.334.499 8.814.400 10.530.188

Lidmaatschapsgelden 4.064.319 3.985.000 4.069.235

Artis Evenementen 1.308.788 1.100.000 899.156

Overige exploitatiebaten 2.531.232 1.786.530 2.065.778

25.660.735 21.815.930 24.237.923

Lasten

Besteed aan doelstelling 12.4.4.3 22.360.558 19.582.697 21.154.871

Kosten eigen fondsenwer-
ving 12.4.4.1 225.132 220.000 214.891

Kosten beheer en adminis-
tratie 12.4.4.4 1.857.893 1.850.000 1.999.361

24.443.583 21.652.697 23.369.123

Resultaat boekjaar 1.217.152 163.233 868.800

Resultaatbestemming 2015 Begroot 2015 2014
€ €

Continuïteitsreserve 12.4.3.8 0 0 0

Bestemmingsreserves 12.4.3.9 1.217.152 163.233 868.800

Resultaat boekjaar 1.217.152 163.233 868.800
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12.3 kasstroomoverzicht over 2015
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Toelichting 2015 2014

in duizenden € € € € €

Kasstroom uit operationele  
activiteiten
Resultaat boekjaar 1.217 869

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële  
vaste activa 12.4.3.1 2.220 2.066

Toename voorzieningen 12.4.3.10 3.161 2.260

5.381 4.326

Verandering in  
werkkapitaal
Toename vorderingen 12.4.3.3 -170 -289

Afname resp.  
toename voorraden 12.4.3.2 40 -71

Toename resp. afname  
kortlopende schulden 12.4.3.12 2.079 -6.531

1.949 -6.891

Netto kasstroom uit  
operationele activiteiten 8.547 -1.696

Kasstroom uit  
investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële  
vaste activa 12.4.3.1 -2.440 -4.619

Kasstroom uit  
financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende 
schulden 12.4.3.11 -359 -309

Aangetrokken langlopende 
financiering 12.4.3.11 2.522 0

Afname effecten 12.4.3.6 29 0

2.192 -309

Toename resp.  
afname geldmiddelen 8.299 -6.624
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2015 2014

in duizenden € € €

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 8.191 14.815

Toename resp. afname geldmiddelen 8.299 -6.624

Geldmiddelen per 31 december 16.490 8.191

12.4   toelichting op de balans en staat van 
baten en lasten

12.4.1 grondslagen voor waardering van activa en passiva

12.4.1.1 algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen  
aanvaarde verslaggevingregels conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650. 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats 
op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden  
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts op-
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten 
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals 
vorderingen en schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde 
van het betreffende instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien 
het financiële instrument niet in de balans is opgenomen wordt de informatie over 
de reële waarde gegeven in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen  
rechten en verplichtingen’.

Primaire financiële instrumenten 
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de 
behandeling per balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva’. 

Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) 
Op grond van het treasury statuut van de stichting is het gebruikmaken van derivaten 
uitgesloten. 
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12.4.1.2 materiële vaste activa

algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding Plantage 
Doklaan) tot en met 31 december 2000 zijn voor € 1 in de balans opgenomen. De 
hieronder begrepen op gemeentegrond gebouwde opstallen zijn juridisch eigendom 
van Gemeente Amsterdam. Het economische eigendom respectievelijk het 
gebruiksrecht berust bij de Stichting. Gezien het feit dat de betreffende investeringen 
vaak vele jaren geleden hebben plaatsgevonden en de historische kostprijs niet meer 
te achterhalen valt, worden de tot en met 31 december 2000 aangeschafte activa 
(met uitzondering van de uitbreiding Plantage Doklaan) als volledig afgeschreven 
beschouwd. 
De boekwaarde per 31 december 2015 van de uitbreiding Plantage Doklaan bedraagt 
€ 1.211.788 (historische kostprijs 1999 t/m 2014: € 5.780.520). 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd 
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte 
toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. 

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs 
en indien van toepassing verminderd met bijzondere waardeverminderingen. 
De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe arbeidskosten en een 
toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten. 

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat 
op het moment dat deze zich voordoen. Voor de kosten van incidenteel urgent 
instandhoudingsonderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 
opgenomen onder de overige voorzieningen.

Investeringssubsidies worden onder toepassing van Richtlijn 274 Overheidssubsidies 
in mindering gebracht op de investeringen.

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

Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgings-prijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De 
waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van first 
in first out.

12.4.1.4  vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde 
kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
vorderingen.

12.4.1.5  effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

12.4.1.6  liquide middelen

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

12.4.1.7  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 de directie  
besluit over bestemmingswijziging.

De bestemmingsreserves worden onder andere gevormd ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot investeringen in projecten.
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12.4.1.8  voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen 
die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 
schatten.

Ingaande het boekjaar 2013 heeft Artis besloten een voorziening te vormen voor 
omvangrijke en bijzondere projecten waarvoor een hoge mate van urgentie geldt 
ten aanzien van het verrichten van groot onderhoud. De mate van urgentie wordt 
bepaald door een combinatie van enerzijds de wens de betreffende panden voor 
Artis langjarig in stand te houden en anderzijds de noodzaak binnen afzienbare 
termijn tot actie terzake te komen. Dotaties en onttrekkingen vinden plaats op basis 
van een specifiek groot onderhoud -urgentieplan voor het betreffende pand.
Reguliere onderhoudskosten worden verantwoord in het jaar dat ze zich voordoen.  

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

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

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

De voorziening voor fiscale verplichtingen ziet toe op een lopend verschil van inzicht 
met de Belastingdienst inzake omzetbelasting.

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

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

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

12.4.1.9  Langlopende en kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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12.4.2 grondslagen voor bepaling van het resultaat

12.4.2.1 algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het verslagjaar 
toegerekende baten enerzijds en lasten anderzijds. De baten worden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voorzienbaar zijn.

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

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

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

12.4.2.2 overheidssubsidies  

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 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.

12.4.3  grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de 
kasstroom uit financieringsactiviteiten. 
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële 
leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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12.4.3 toelichting op de balans

12.4.3.1 materiële vaste activa

Totaal Levende 
have

Gebouwen 
en dier ver-

blijven

Installaties, 
transport-

middelen  
en 

inventaris

Materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

Totaal

€ € € € €
Afschrijvings% n.v.t. 33,3% 50% n.v.t.

31 december 2014

Aanschaffingswaarde 1 24.017.205 3.458.763 1.574.125 29.050.093

Cumulatieve  
afschrijvingen 0 -14.626.057 -2.611.862 0 -17.237.919

Boekwaarde 1 9.391.148 846.901 1.574.125 11.812.174

Mutaties 2015

Investeringen 0 27.073 445.146 1.971.577 2.443.796

Desinvesteringen

Aanschaffingswaarde 0 0 -35.500 0 -35.500

Cumulatieve  
afschrijvingen 0 0 31.950 0 31.950

Afschrijvingen in  
boekjaar 0 -1.636.288 -583.970 0 2.220.258

Opgeleverd in  
boekjaar 0 0 272.490 -272.490 0

0 -1.609.215 130.116 1.699.086 219.998

31 december 2015

Aanschaffingswaarde 1 24.044.278 4.140.899 3.273.212 31.458.389

Cumulatieve  
afschrijvingen 0 -16.262.343 -3.163.882 0 -19.426.227

Boekwaarde 1 7.781.933 977.017 3.273.212 12.032.162
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€ €

De investeringen en opleveringen gedaan en in  
gebruik genomen in 2015 betreffen:

Installaties, transportmiddelen en inventaris
Kassa- en ledensysteem 444.255

Installaties 138.445

Inventaris tuin 61.720

Automatiseringsmiddelen 37.215

Vervoermiddel dienstencentrum 36.000

Totaal installaties, transportmiddelen en inventaris 717.635

Gebouwen en dierverblijven

Horeca Planetariumgebouw 27.073

Totaal gebouwen en dierverblijven 27.073

Artis past Richtlijn 274 Overheidssubsidies toe voor haar vernieuwingsprojecten. Om inzicht te bieden in 
de omvang van de daarmee gemoeide geldstromen kan dit als volgt worden toegelicht:

  31 december 
2014

Uitgaven in 
2015 resp. 

ontvangen 
subsidies in 

2015

Ontvangen 
doel -

financiering

Opge leverde 
investerin-

gen 

31 december 
2015

  € € € € €

Overige  
projecten
Jaguars 1.155.508 1.694.847 0 0 2.850.355

ICT  
vernieuwing  
(kassa,  
website) 590.872 0 0 -272.490 318.382

Uitbreiding 
olifantenverblijf -71.125 492.532 -87.440 0 333.967

Aquarium -102.189 59.138 -187.500 0 -230.551

Overig 1.059 0 0 0 1.059

Totaal overige 
projecten 1.574.125 2.246.517 -274.940 -272.490 3.273.212

De nog te besteden doelsubsidies zijn verantwoord onder de overige schulden en overlopende passiva. 
De bijzondere waardevermindering ziet toe op de historische uitgaven inzake aanpassing van de 
omgeving van het parkeerterrein.
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De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering is als volgt:

  31 december 
2014

Uitgaven in 
2015 resp. 

ontvangen 
subsidies in 

2015

Bijzondere 
waarde ver-

mindering 

31 december 
2015

  € € € €

Masterplanprojecten

Apen- en Vogelhuis 9.417.862 0 0 9.417.862

Ledenlokalen 13.326.232 212.046 0 13.538.278

Micropia 7.738.475 226.009 0 7.964.484

Groote Museum 1.989.876 260.408 0 2.250.284

Parkeergarage 1.184.476 101.641 -483.513 802.604

Voorbereidingskosten  
Masterplan 1.016.945 0 0 1.016.945

Artisplein 2.585.573 6.523 0 2.592.096

Totaal Masterplanprojecten 37.259.439 806.627 -483.513 37.582.553

Af: ontvangen doelsubsidies -39.461.004 -3.100.080 0 -42.561.084

Vooruitontvangen subsidies -2.201.565 -2.293.453 -483.513 -4.978.531

De bijzondere waardevermindering ziet toe op de historische
uitgaven inzake aanpassing van de omgeving van het parkeerterrein. Als gevolg van 
een gerechtelijke uitspraak dragen deze uitgaven niet langer bij aan de bedrijfsvoering 
van Artis omdat dit deel van de voorgenomen planontwikkeling geen doorgang kan 
vinden.
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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-ver-

blijven

Installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

Materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

Totaal

€ € € € €

Afschrijvings% n.v.t. 33,3% 50% n.v.t.

31 december 2014

Aanschaffings-
waarde 1 21.684.691 2.560.535 1.255.743 25.500.969

Cumulatieve 
afschrijvingen 0 -13.241.770 -1.937.467 0 -15.179.237

Boekwaarde 1 8.442.921 623.068 1.255.743 10.321.732

Mutaties 2015

Investeringen 0 0 380.979 1.971.577 2.352.556

Correctie aan-
schaffingswaarde 0 0 -35.500 0 -35.500

Correctie cum. 
afschrijvingen 0 0 31.950 0 31.950

Afschrijvingen 
boekjaar 0 -1.389.805 -441.383 0 -1.831.187

Opgeleverd in 
boekjaar 0 0 272.490  -272.490 0

1 -1.389.805 208.536 1.699.087 517.818

31 december 2015

Aanschaffings-
waarde 1 21.684.691 3.178.504 2.954.830 27.818.026

Cumulatieve 
afschrijvingen 0 -14.631.575 -2.346.900 0 -16.978.749

Boekwaarde 1 7.053.116 831.604 2.954.830 10.839.551
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bedrijfsvoering
De hieronder genoemde materiële vaste activa zijn nodig voor de bedrijfsvoering en 
betreffen voornamelijk investeringen gedaan voor het creëren van werkplekken voor 
de Artismedewerkers:

Bedrijfsvoering Gebouwen
 en dier-ver-

blijven

Installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

Materiële 
vaste activa in 

uitvoering

Totaal

€ € € €

Afschrijvings% 33,3% 50% n.v.t.

31 december 2014

Aanschaffingswaarde 2.332.514 898.228 318.382 3.549.125

Cumulatieve  
afschrijvingen -1.384.286 -674.395 0 -2.058.681

Boekwaarde 948.228 223.833 318.382 1.490.443

Mutaties 2015

Investeringen 27.073 64.168 0 91.241

Correctie aanschaf-
fingswaarde 0 0 0 0

Correctie cum.  
afschrijvingen 0 0 0 0

Afschrijvingen in  
boekjaar -246.483 -142.587 0 -389.070

-219.410 -78.419 0 -297.829

31 december 2015

Aanschaffingswaarde 2.359.587 962.396 318.382 3.640.365

Cumulatieve  
afschrijvingen -1.630.769 -816.982 0 -2.477.751

Boekwaarde 728.818 145.414 318.382 1.192.614
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12.4.3.2  voorraden
31 december 2015 31 december 2014

€ €

Magazijnvoorraden:
Voorraad voedingsmiddelen en materialen 87.340 72.459

Voorraad voor verkoop:
Boeken, gidsen, tijdschriftbanden,  
winkelvoorraad 222.369 191.007

309.709 263.466

Af:
Voorziening incourante voorraden 86.407 0

223.302 263.466

12.4.3.3 vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Afrekening instandhoudingssubsidie 237.000 0

237.000 0

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

12.4.3.4  debiteuren

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Debiteuren 1.454.211 1.118.286

Af: Voorziening dubieuze debiteuren 25.000 0

1.429.211 1.118.286
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12.4.3.5  overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Erflatingen en legaten 237.298 585.323

Vooruitbetaalde contracten en abonnementen 151.163 24.620

PIN, creditcards en incasso betalingen 124.329 0

Teruggaaf energiebelasting 63.552 48.876

Afrekening pacht horeca 67.587 170.495

Nog te ontvangen schenking 56.000 0

Interest 38.009 78.549

Teruggaaf inzake Warmtekrachtkoppeling 36.140 33.378

Nog te factureren omzet –door te berekenen 27.709 0

Afrekening huur studio 24.528 0

Diversen 408 19.856

826.723 961.096

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 2015 
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.

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

12.4.3.7  liquide middelen

De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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12.4.3.8  continuïteitsreserves

Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

Continuïteitsreserve

€

Stand per 31 december 2014 4.500.000

Mutatie uit resultaatverdeling 0

Stand per 31 december 2015 4.500.000

 
De doelstelling van Artis is dat deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse kosten 
van de werkorganisatie (voor Artis te definiëren als zijnde de personeelskosten) 
bedraagt. De benodigde continuïteitsreserve is, evenals in 2015, gesteld op  
€ 4.500.000.

De reserve dient minimaal de helft van de jaarlijkse loonkosten te bedragen en 
wordt aangehouden in het kader van afspraken met de gemeente Amsterdam. De 
voorziening wordt  ultimo 2015 toereikend geacht.

 12.4.3.9  bestemmingsreserves

Het boekjaar 2015 wordt afgesloten met een resultaat van € 1.217.152. Dit resultaat 
wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dierverblijven en monumenten.
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:

Bestemmingsreserves Stand 
31-12-2014

Onttrekking 
2015

Dotatie 2015 Stand 
31-12-2015

€ € € €

Dierverblijven 4.709.873 0 1.217.152 5.927.025

Totaal 4.709.873 0 1.217.152 5.927.025
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12.4.3.10  voorzieningen

12.4.3.10.1  onderhoud

Onderhoud

€

Stand per 31 december 2014 3.000.000

Dotatie 3.800.000

Stand per 31 december 2015 6.800.000

De voorziening wordt vanaf 2013 specifiek voor grote onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden aan het monumentale Aquarium gevormd. Gedurende 
het boekjaar 2015 is gebleken dat de constructieve gebreken aan met name de 
zoutwaterkant van het pand dusdanig ernstig van aard zijn, dat het noodzakelijk is een 
onderhoudsvoorziening versneld te vormen. Om deze reden is in 2015 een bedrag 
van € 2.000.000 aan dit deel van de voorziening gedoteerd (2013: € 1.000.000; 
2014: € 2.000.000).
Voorts is in 2015 gebleken dat Artis haar elektriciteitsvoorziening geheel moet herzien 
en moet rekening worden gehouden met een onverwachte onderhoudsuitgave van 
€ 800.000 voor een nieuw inkoopstation. 
Tot slot is in 2015 een bedrag van € 1.000.000 gedoteerd aan het herstel van 
achterstallig onderhoud aan het Groote Museum.
Aan de onderhoudsvoorziening ligt een onderhoudsplan ten grondslag waarin 
rekening is gehouden met de hoogte van de noodzakelijke uitgaven en het moment 
van besteding. 

12.4.3.10.2  voorzieningen pensioenen

Het verloop van de voorzieningen pensioenen is als volgt:

Pensioenen

€

Stand per 31 december 2014 475.709

Onttrekkingen wegens uitkeringen -44.804

430.905

Mutatie boekjaar -20.950

Stand per 31 december 2015 409.955
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Pensioenuitkeringen aan het personeel van de Stichting terzake van de diensttijd na 
17 februari 1960 vallen onder de bepalingen van de Pensioenwet 1992 en worden 
uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De dekkingsgraad van het 
ABP bedroeg in december 2015 98,7%.
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 0,5% (2014: 1,25%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2014
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
•  geen indexatie

12.4.3.10.3 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 2014 204.202 354.812

Onttrekkingen wegens uitkeringen -81.728 -110.046

122.474 244.766

Mutatie boekjaar 26.274 0

Stand per 31 december 2015 148.748 244.766

De voorziening betreffende door de Stichting te betalen WW is gebaseerd op de 
contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening houdend 
met 0,5% rente (2014: 1,25%). 
De voorziening voor door de Stichting te betalen WW heeft een overwegend 
langlopend karakter.

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt getroffen wanneer één of 
meerdere medewerkers aan te merken zijn als langdurig ziek, rekening houdend met 
0,5% rente (2014: 1,25%). Omdat Artis gedeeltelijk eigen risico dragend is voor de WIA 
(Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), is het mogelijk dat Artis een gedeelte 
van de kosten van medewerkers die gebruik maken van de WIA voor haar rekening 
moet nemen. Deze verplichting is voor 2015 voor zover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening.
De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een overwegend langlopend 
karakter.
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12.4.3.10.4  personeelsvoorziening

Voor medewerkers met een afvloeiingsregeling waarover individuele afspraken zijn 
gemaakt is een personeelsvoorziening getroffen.

Het verloop van de personeelsvoorziening is als volgt:

Personeelsvoorziening
€

Stand per 31 december 2014 450.000

Onttrekkingen wegens uitkeringen -174.686

275.314

Mutatie boekjaar -275.314

Stand per 31 december 2015 0

12.4.3.10.5  voorziening voor fiscale verplichtingen

Eind 2015 is een verschil van inzicht met de Belastingdienst ontstaan inzake de 
behandeling van omzetbelasting op parkeerontvangsten van bezoekers van Artis. 
Het gekwantificeerde risico per 31-12-2015 (€ 31.820) is in deze voorziening verwerkt.

12.4.3.10.6  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 (rente 0,5%, 2014: 1,25%) wordt opgenomen van 
de jubileumaanspraken voortvloeiend uit de bestaande arbeidsvoorwaarden. Tot en 
met 2004 werden jubileumuitkeringen verwerkt in het jaar waarin de verplichting tot 
uitkering ontstond.

Jaarlijks vindt een doorrekening van de voorziening plaats waardoor vastgesteld 
kan worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2015 heeft 
dit, grotendeels als gevolg van de rentedaling, tot een dotatie van € 10.696 aan de 
voorziening geleid.
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12.4.3.11  langlopende schulden

Geldgever
Resterende looptijd

Rente Hoofdsom
jaren €

ING Real Estate 4 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 6 7,30% 1.134.451

Restauratiefonds 30 1,6% 2.500.000

Gemeente Amsterdam 20 4,25% 354.150

ING 2 5,20% 750.000

Geldgever Stand per 
31-12-2014

Aflossingen Looptijd 1 
tot 5 jaar

Resterende 
looptijd 
 > 5 jaar

Stand per 
31-12-2015

€ € € € €

ING Real Estate 680.678 170.168 510.506 0 510.506

ING Real Estate 340.329 56.726 283.606 0 283.609

Gemeente  
Amsterdam 141.659 14.166 28.332 99.141 127.493

ING 93.750 75.000 0 0 18.750

Restauratiefonds 0 43.050 276.533 2.240.469 2.479.502

1.256.416 359.110 1.098.977 2.339.610 3.419.860

De stand per 31 december 2015 geeft de resterende looptijd langer dan een jaar 
weer. 

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

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

Per 22 februari 2007 is ten behoeve van de verbouwing van de Volharding in 2008 
een Rentevastlening met een looptijd van 10 jaar en een rente van 5,2% afgesloten. 
De hoofdsom van de lening is € 750.000. De aflossingsverplichting bedraagt  
€ 18.750 per 3 maanden voor het eerst op 1 april 2007. Als zekerheid geldt 
verpanding van de bedrijfsuitrusting van de Stichting.
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Per 6 november 2015 is een Akte van geldlening met hypotheekstelling en 
inpandgeving gesloten met Stichting Nationaal Restauratiefonds (hierna: NRF). De 
geldlening is een rentevastlening met een looptijd van 30 jaren en een rente van 1,60 
%. De hoofdsom van de lening bedraagt € 5.000.000. Hiervan is  
€ 2.500.000 bestemd voor de restauratie van de Ledenlokalen en € 2.500.000 
voor de restauratie van het Aquarium. De lening wordt afgeroepen door middel van 
declaraties van de stichting bij het NRF voor de gemaakte kosten. De maandelijkse 
annuïteit bedraagt € 17.350. De opstalrechten behorende bij de grond waarop de 
Ledenlokalen en het Aquarium zijn gevestigd, zijn gedurende het boekjaar verkregen 
van de gemeente Amsterdam voor € 1. Deze opstalrechten zijn vervolgens als 
zekerheid voor de leningen hypothecair belast ten gunste van het NRF. Het NRF stelt 
als voorwaarde dat de continuïteitsreserve minimaal 50% bedraagt van het bedrag 
dat dit conform afspraak met de gemeente Amsterdam dient te bedrage

12.4.3.12  overige schulden en overlopende passiva

31 december 2015 31 december 2014

€ €

Vooruit ontvangen subsidies Masterplan* 4.978.532 2.201.565

Vooruit ontvangen lidmaatschapsgelden 1.605.218 1.762.805

Vakantiegelden 217.758 247.177

Vakantiedagen 176.017 199.524

Vooruit ontvangen bedragen adoptie 153.309 137.789

Eenmalige uitkering personeel 80.700 97.800

Reservering voor kosten tentoonstellingen 64.824 64.824

Accountantskosten en jaarverslag 45.000 43.840

Gas 45.000 1.639

Netto lonen 28.868 0

Vooruit ontvangen omzet 21.808 42.795

Juridische en adviseursdiensten 17.766 4.665

Huurpenningen 15.090 15.000

Elektriciteit en water 12.352 37.859

Portokosten 3.773 2.376

Vooruit ontvangen entreegelden 0 165.040

Micropia TV campagne 0 35.155

Diversen 68.658 95.571

7.534.673 5.155.424

*   Voor een nadere toelichting op de vooruit ontvangen subsidies Masterplan verwijzen wij naar de toelichting 

op de materiële vaste activa op pagina 106.
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12.4.3.13  niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

12.4.3.13.1  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. 

12.4.3.13.2  financiële verplichtingen

In 2015 is Artis verplichtingen aangegaan voor onderhoudsprojecten en investeringen 
in 2016. Deze projecten vallen binnen het reguliere en in de begroting voor 2016 
opgenomen onderhoudsplan dan wel worden gedurende het jaar 2016 opgeleverd.

Deze verplichtingen belopen ultimo 2015 een bedrag van € 2.500.000

12.4.4 toelichting op de staat van baten en lasten

Bestemming

Lasten

Doel- 
stelling

Eigen 
fondsen- 

werving

Beheer 
en admini -

stratie

Totaal 
2015

Begroot
2015

Totaal 
2014

€ € € € € €

Salariskosten 5.589.082 126.094 680.041 6.395.216 6.865.000 6.481.199

Sociale lasten 
en pensioen-
premies 1.253.003 41.607 147.836 1.442.446 1.685.000 1.639.475

Overige  
personeels-
kosten 826.980 57.431 16.684 901.095 572.372 1.023.919

Mutatie  
personeels-
voorziening -275.314 0 0 -275.314 350.000 660.000

Afschrijving en 
rente 2.341.620 0 0 2.341.620 2.202.700 2.167.479

Overige exploi-
tatiekosten 12.625.187 0 1.013.332 13.638.519 9.977.625 11.397.051

22.360.558 225.132 1.857.893 24.443.583 21.652.697 23.369.123
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12.4.4.1 baten uit eigen fondsenwerving
2015 Begroot

2015
2014

€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Adoptie dieren en groen 350.778 425.000 387.396

Schenkingen 182.357 150.000 60.982

Sponsoring en advertenties 222.799 180.000 131.828

Nalatenschappen en legaten 455.571 75.000 692.962

Brutomarge winkelverkopen 450.392 540.000 634.398

1.661.897 1.370.000 1.907.566

Lasten uit eigen fondsenwerving

Directe verwervingskosten 57.431 60.000 31.425

Uitvoeringskosten 167.702 160.000 183.466

225.132 220.000 214.891

Lasten uit eigen fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 13,6% 16,1% 11,3%

Netto baten uit eigen  
fondsenwerving 1.436.765 1.150.000 1.692.675

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

De netto-omzet van de winkel bedraagt € 942.158 bij een inkoopwaarde van  
€ 491.766.

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

2015 Begroot
2015

2014

€ € €

Subsidies Gemeente Amsterdam

Exploitatie- en onderhoudssubsidie 4.740.000 4.740.000 4.746.000

Overige subsidies 20.000 20.000 20.000

4.760.000 4.760.000 4.766.000

12.4.4.3 besteed aan doelstelling

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

2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Baten

Totale baten 25.660.735 21.815.930 24.237.923

Lasten

Besteed aan doelstelling 22.360.558 19.582.697 21.154.871

Besteding aan doelstelling 
in % van totale baten 87% 90% 87%
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12.4.4.4  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”.

2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Salariskosten 694.284 670.000 628.901

Sociale lasten en  
pensioenpremies 147.836 145.000 190.660

Overige exploitatiekosten 1.015.773 1.035.000 1.179.801

1.857.893 1.850.000 1.999.362

Beheer en administratie in 
% van totale baten 7,2% 8,5% 8,2%

De kosten voor beheer en administratie waren in 2015 en 2014 incidenteel hoger dan 
gebruikelijk als gevolg van vernieuwingskosten op het gebied van ICT. Voorts zijn er 
hogere assurantiekosten als gevolg van vernieuwingen en hogere baten.
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personeelskosten

2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Salarissen inclusief toeslagen 6.418.723 6.865.000 6.506.527

Mutatie gereserveerde  
vakantiedagen -23.507 0 -25.328

Doorberekende salariskosten 0 0 0

Salariskosten 6.395.216 6.865.000 6.481.199

Sociale lasten 759.168 750.000 788.552

Mutatie WW-voorziening 26.274 25.000 7.448

Mutatie voorziening ziekte en  
arbeidsongeschiktheid -61.499 50.000 -41.233

Pensioenpremies 739.454 850.000 871.795

Mutaties voorziening FPU 0 0 -2.106

Mutatie pensioenvoorziening -20.950 10.000 15.019

Sociale lasten en  
pensioenpremies 1.442.447 1.685.000 1.639.475

Salarissen, sociale lasten  
en pensioenpremies 7.837.663 8.550.000 8.085.908

Kosten extern personeel 805.501 518.000 824.943

Studie- en opleidingskosten 31.300 100.000 57.766

Overige personeelskosten 133.526 155.650 141.210

Overige personeelskosten 970.327 773.650 1.023.919

Mutatie personeelsvoorziening -274.314 350.000 660.000

-274.314 350.000 660.000

Totaal personeelskosten 8.532.676 9.673.650 9.804.593

Gedurende het jaar 2015 zijn gemiddeld 164 fte’s (fulltime equivalenten berekend 
op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern 
personeel, in dienst. In 2014 waren eveneens gemiddeld 164 fte’s in dienst.  
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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 bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met betrekking 
tot ziektekosten en pensioenen in 2015: € 140.009 (2014: € 138.428). De bestuurder, 
tevens directeur, wordt benoemd door de Raad van Toezicht, in casu voor 
onbepaalde tijd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen in deze hoedanigheid geen 
vergoedingen of bezoldiging. 
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De bezoldiging van de directie laat zich als volgt specificeren:

Naam

Functie

H. Balian

Algemeen directeur

Dienstverband €

Aard onbepaald

Uren 38

Parttime percentage n.v.t.

Periode 2015

Bezoldiging:

Jaarinkomen:
Bruto loon / salaris 96.925

Vakantiegeld 7.754

Eindejaarsuitkering 6.639

Eenmalige uitkering 500

Totaal jaarinkomen 111.818

SV lasten (werkgeversdeel) 6.669

Vergoedingen / bijtellingen 639

Pensioenlasten 20.883

Totaal overige lasten en vergoedingen 28.191

Totaal bezoldiging (2015): 140.009

Totaal bezoldiging (2014): 138.428

12.4.4.5 afschrijving en rente

Rentelasten en afschrijvingen 2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Betaalde rente 121.812 156.700 101.655

Afschrijvingen 2.219.808 2.046.000 2.065.824

2.341.620 2.202.700 2.167.479
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Rentebaten 2015 Begroot 2015 2014
€ € €

Ontvangen rente 58.217 50.000 123.686

58.217 50.000 123.686

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten. 

12.5 goedkeuring en vaststelling
De jaarrekening is op 13 juni 2016 goedgekeurd door de leden van de Raad van 
Toezicht en tegelijkertijd vastgesteld door de bestuurder / algemeen directeur.

Uri Coronel (voorzitter Raad van Toezicht)
Kees de Boo (lid financiële commissie)
Jan Buné (lid financiële commissie)
Saskia Reuling
Gerdi Verbeet
Paul Luijten
Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur)

12.6 overige gegevens
12.6.1 statutaire resultaatbestemming

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

12.6.2 voorstel resultaatbestemming 2015

Voorgesteld wordt het resultaat van € 1.217.152 over 2015 ten gunste te brengen van 
de bestemmingsreserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
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12.7 Controleverklaring van de     
    onafhankelijke accountant
Aan de Raad van Toezicht van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van 
het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 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 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de 
toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 650 voor fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 
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. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening 
en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële 
rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, 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 het bestuur 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 betreffende de jaarrekening
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 
2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.

Amsterdam, 24 juni 2016
Deloitte Accountants B.V.         
  
Was getekend: drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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bijlage A:  (neven)functies van de Raad 
 van Toezicht
De Raad van Toezicht en de directie van Natura Artis Magistra bestaan
per 13 juni 2016 uit de volgende leden:

Uri Coronel (voorzitter)
Termijn tot 10 april 2017. Overige functies:

• Lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport
• Lid Bestuur Alzheimercentrum VUmc
• Vice-voorzitter Amsterdamse Sportraad
• Voorzitter Raad van Advies Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs
• Voorzitter Portugees Israëlische Gemeente

Kees de Boo (lid financiële commissie)
Termijn tot 10 april 2017. Overige functies:

• Voorzitter Raad van Commissarissen Vesteda
• Lid Raad van Commissarissen Propertize
• Lid Raad van Commissarissen Pro Senectute
• Lid commissie gedragscode Neprom

Saskia Reuling
Termijn tot 25 maart 2019. Overige functies:

• Partner/ mede-oprichter ReulingSchutte (nichekantoor zakelijke mediation)
• Lid Bestuur String Quartet Biënnale Amsterdam (SQBA)

Gerdi Verbeet
Termijn tot 1 oktober 2018. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:

• Voorzitter Raad van Toezicht van de Nederlandse Patiënten Federatie (NPCF)
• Voorzitter Raad van Commissarissen Novamedia
• Voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei
• Voorzitter Bestuur Rathenau Instituut
• Lid Raad van Commissarissen Siemens NL
• Voorzitter Advisory Board LOI
• Voorzitter Raad van Toezicht Paleis het Loo
• Bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging
• Bestuurslid van de stichting VSB Poëzieprijs
• Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
• Voor overige functies zie www.gerdiverbeet.nl
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Jan Buné (lid financiële commissie)
Termijn tot 25 februari 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:
• Lid van het College van het Commissariaat voor de Media
• Lid van de Raad van Commissarissen van Citco Bank Nederland NV
• Niet-uitvoerend bestuurder van Burgland Vastgoed BV
•  Onafhankelijk adviseur van de audit commissie van St. Bedrijfstakpensioenfonds 

voor de Bouwnijverheid 
• Independent director van Mail.ru Group Limited
• Gerechtelijk deskundige (LRGD)
• Arbiter bij het Nederlands Arbitrage Instituut 

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

Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur)
Overige functies:
• Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
• Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
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bijlage B:  dierennamen- en  
 populatiebeleid Artis 

beleidsdocument Natura Artis Magistra d.d. 14 juli 2014

betreft: beleid dierennamen

Artis is in de kern een educatief instituut. Ze wil liefde en zorg voor de natuur 
stimuleren. Het is onze overtuiging dat kennis over verschillende diersoorten en 
hun leefomgeving, van planten tot microben, leidt tot mogelijk positief en duurzaam 
handelen en omgaan met natuur. Antropomorfisme (het toeschrijven van menselijke 
gevoelens, eigenschappen en beweegredenen aan dieren) staat dit in de weg. 
Het kan er toe leiden dat het publiek de dieren van Artis meer ziet als ‘huis- of 
knuffeldieren’ en dat het afleidt van de bijzondere verhalen over de soort, habitat, 
etc. (in plaats daarvan gaat het over ‘Harrie of Henk’).
NB Zoals iedereen weet hebben niet alle soorten in Artis een naam: de lemuren of 
dieren in het Aquarium bijvoorbeeld niet. Dierverzorgers hebben voor sommige 
soorten namen nodig voor de overdracht van informatie.

Bovenstaande in ogenschouw genomen zijn we tot de conclusie gekomen dat we als 
volgt met namen voor dieren omgaan.

•  Bij een aantal soorten krijgen individuele dieren een naam, maar de naam 
moet iets zeggen over het land van herkomst. Hierdoor vermenselijken we het 
dier minder en heeft de naam ook een educatieve functie.

•  Naamgeving gebeurt door dierverzorgers of adoptant. Altijd binnen 
bovenstaande voorwaarde.

• Namen worden altijd getoetst door de vakgroep communicatie & marketing. 
• I n sommige communicatie-uitingen, zoals bijvoorbeeld een artikel in het 

Artis-tijdschrift over sociaal gedrag in de gorillagroep, heb je soms namen 
nodig om rollen te duiden en de situatie in Artis uit te leggen. Dan, echter 
zeer terughoudend, mogen diernamen worden gebruikt. Dit geldt ook bij ‘de 
dierverzorger vertelt’.

•  Als dieren binnenkomen hebben ze vaak al een naam. Dan wordt er gekeken 
of een nieuwe naam passend bij ons beleid nodig is.

•  Iedereen moet in alle communicatie-uitingen zeer terughoudend zijn in het 
noemen van de diernamen. Alleen de namen van de olifanten vormen een 
uitzondering. Deze namen zijn immers bekend door onze acties. Hetzelfde 
zou kunnen gelden bij overlijden van dieren, zoals Caesar of een van de 
bekende mensapen. Maar dan met toevoeging: onder het Artis-publiek was 
hij/zij bekend als ‘[naam dier]’. 
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•  Op adoptantenbordjes communiceren we bij grotere soorten diernamen 
alleen in combinatie met de naam van de adoptant.

•  Als adoptant de naam voor het dier heeft bedacht mag zij dit communiceren. 
Wij stimuleren dit niet actief.

•  We brengen namen niet actief naar buiten, als het publiek erom vraagt kan je 
de naam noemen, maar zie ook punt hierna. 

•  Iedereen moet te allen tijde terughoudend zijn in het communiceren 
van al bestaande dierennamen. Zorg dat je matriarch, hengst, alphaman, 
haremhouder, veulen, enzovoorts, gebruikt. Zo vervullen we juist ook onze 
educatieve taak. 

• Artis doet geen namenwedstrijd meer. 

Voorbeeld:
Er wordt een giraffe geboren. De giraffe krijgt een naam via de normale weg. In het 
persbericht noemen we de naam niet, maar alleen dat er een giraffe is geboren en 
hoe het met het veulen of kalf gaat. Iemand vraagt via Facebook hoe de giraffe heet. 
Dan kan er worden geantwoord: de dierverzorgers noemen hem/haar [naam dier], 
dat betekent [betekenis naam] in het [verwijzing naar land van herkomst/taal]. Op het 
adoptantenbordje wordt de naam van het dier en de naam van de adoptant gewoon 
vermeld.

populatiebeleid
Artis hanteert een populatiebeleid met als uitgangspunt dat zij het ontstaan van 
‘surplusdieren’ in de collectie tracht te beperken en weloverwogen en slechts als 
allerlaatste optie euthanasie zal toepassen.

Het populatiebeleid verschilt per diersoort. Bij soorten waar het kan, past Artis 
een anticonceptiebeleid toe of houdt Artis alleen mannetjes of vrouwtjes in een 
groep. Als een dier niet in Artis kan blijven, wordt er een andere dierentuin gezocht. 
Dit gaat altijd gepaard met intensief overleg tussen Europese dierentuinen en de 
(internationale) fokprogrammacoördinator. In vrijwel alle gevallen kan Artis een 
andere goed aangeschreven dierentuin vinden. Als er geen andere uitweg meer is, 
zal het dier worden geëuthanaseerd. Artis is zeer emotioneel betrokken bij de dieren 
en zal altijd álle middelen en mogelijkheden onderzoeken om dit uiterste middel te 
voorkomen.

Artis is lid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), EAZA (European 
Association of Zoos and Aquaria) en WAZA (World Association of Zoos and 
Aquariums) waarmee Artis vanzelfsprekend de beroepsspecifieke afspraken 
onderschrijft.

Artis voert vlees aan haar (roof)dieren en aaseters, zoals de Afrikaanse wilde 
honden, leeuwen en vale gieren. Soms voert Artis ook karkassen, dit is onderdeel 
van het gedragsverrijkingsprogramma om zo het natuurlijke gedrag bij deze dieren te 
stimuleren.
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bijlage C: overzicht prijzen Micropia en Artis
MICROPIA
 
2016
 
DASA Award   
European Museum Academy
De DASA Award wordt jaarlijks door de European Museum Academy uitgereikt.  
De European Museum Academy hanteert een aantal criteria voor het toekennen van 
de DASA Award: er wordt beoordeeld op de innovatieve, creatieve en kwalitatieve 
presentatie en inhoud van het museum en educatieve activiteiten. De internationale 
jury stelde dat Micropia model staat voor het museum van de 21ste eeuw.

Kenneth Hudson Award – meest innovatieve museum van Europa  
European Museum of the year Award
Het European Museum Forum dat onder de Raad van Europa valt, reikt sinds 1977  
de European Museum of the Year Award (EMYA) uit. Ieder jaar kent het forum ook 
speciale juryprijzen toe, waaronder de Kenneth Hudson Award, de prijs voor het 
meest innovatieve Europese museum.

German Design Awards,   
special mention in de categorie Fair and Exhibition, Exhibition Design 
German Design Council, Germany  
Micropia ontving van de German Design Awards een ‘special mention’ in de categorie 
‘Excellent Communications Design – Fair and Exhibition’. “A fascinating exhibition 
that lets visitors explore a different cosmos”, aldus het jurystatement. 

2015

speciale juryprijs ‘’highly commended’’  
Museums + Heritage Awards
Tijdens het Museums + Heritage Awards gala in Londen werd Micropia ‘highly 
commended’ door de jury in de categorie beste museum internationaal 2015.  
De Museums + Heritage Awards worden beschouwd als de Oscars van de 
internationale museumwereld. 

Best of Year Interior Design Award (BOY), category exhibit - honoree award 
Interior Design’s Best of Year Awards, USA
De BOY wordt jaarlijks uitgereikt in verschillende categorieën van design. Micropia 
werd uitgeroepen tot honoree in de categorie exhibit.
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ARTIS

2015

Amsterdamse Architectuur Prijs (A.A.P.)  
publieksprijs A.A.P., voor het Artisplein (Michael van Gessel)
De Amsterdamse Architectuur Prijs (A.A.P.) wordt uitgereikt door 
Architectuurcentrum Amsterdam aan de architect en de opdrachtgever van 
een in het voorafgaande jaar gerealiseerd project dat volgens de jury boven alle 
andere uitsteekt. Belangrijke beoordelingscriteria zijn professionaliteit, strategie, 
duurzaamheid en innovatie. De publieksjury koos voor het Artisplein vanwege de 
belangrijke sociale functie voor de stad.

Terras van het Jaar   
Gault Millau, voor café-restaurant de Plantage
De prestigieuze restaurantgids Gault Millau kiest jaarlijks het beste terras van 
Nederland. Het terras van café-restaurant de Plantage op het Artisplein won, en werd 
aangemerkt als een rustige en buitengewoon sfeervolle stadsoase.

Selectie  Blauwe Kamer Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw
De Blauwe Kamer, voor het Artisplein
Het Jaarboek van landschapsarchitectuurtijdschrift de Blauwe Kamer toont een 
overzicht van de mooiste actuele plannen, projecten en studies in de stedenbouw 
en landschapsarchitectuur. Het Artisplein sierde het omslag van dit Jaarboek. 

Beste dierentuin in de Benelux van 2015  
Tripadvisor, internationaal, door publiek gekozen
TripAdvisor stelt jaarlijks een lijst op van de top vijfentwintig van beste dierentuinen 
wereldwijd. Op deze lijst heeft Tripadvisor elf Europese dierentuinen opgenomen. 
Artis prijkt op nummer 22 en is de enige dierentuin uit de Benelux op de lijst.

2014

Best Client Award   
Dutch Design Awards
Met de Best Client Award beloont Dutch Design Awards goed opdrachtgeverschap in 
relatie tot design. Beoordelingscriteria zijn professionaliteit, strategie, duurzaamheid 
en innovatie. Volgens de jury is Artis “op alle vlakken van design (van huisstijl en 
bewegwijzering tot merchandise en nieuwe paviljoens) op zoek naar de hoogst 
haalbare kwaliteit”.
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