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Kort na oprichting in 1838 kreeg het zoölogisch 
genootschap van haar oprichters een inspire-
rend vignet ter illustratie van wat hen voor 
ogen stond. De Amsterdamse stedenmaagd 
zit in het midden vergezeld met Mercuriusstaf, 
Neptunusdrietand en anker. Samen verwijzen 
ze naar de stedelijke handel en economie die 
het kapitaal bijeenbrachten voor de start van 
Natura Artis Magistra.   Een trompet verkondigt 
lof over hun initiatief. De stedenmaagd houdt 
een lauwerkrans boven een foliant met de 
initialen NAM: Artis is een boek der natuur, 
waarvan iedere pagina iets vertelt, toont en 
leert. Voor ons, links van de maagd, zien we 
een verzameling dieren. Zij staan voor de met 
name zoölogische oriëntatie in de natuurhis-
torische belangstelling van de oprichters. 

De wereldglobe aan haar voeten drukt een 
territoriale pretentie uit: Amsterdam als 
onderdeel van een koloniale mogendheid die 
toegang geeft tot goederen van verre 

(delfstoffen, planten, dieren, voorwerpen). Rol 
papier en passer verzinnebeelden de aanleg 
van het park, de concrete ruimtelijke realisatie 
van hun ideaal. Lier, muziek instrument en 
boek verwijzen naar Apollo, als god van kunst 
en wetenschap. Het aapje levert ons een 
volgende sleutel. Hij is hier niet bedoeld als 
dier uit de collectie, maar is een oud symbool 
dat staat voor kunst, wetenschap en techniek 
die de imitator van de natuur zijn. Hij is 
zinnebeeld voor ons, de mens. De aap geeft 
aan dat de oprichters van Artis zich in een 
lange traditie hebben willen plaatsen. In de  
Grieks-Romeinse traditie bijvoorbeeld, waarin 
de Griekse filosoof en astronoom Democritus 
de uitspraak deed dat mensen ‘leerlingen [zijn] 
van dieren: van de spin in het weven en 
stoppen, van de zwaluw in het bouwen van 
huizen, en in het zingen van de zwaan en de 
nachtegaal en wel langs de weg van de 
nabootsing’. 

Met de keuze voor Natura Artis Magistra 
namen de oprichters dus een specifieke 
stellingname in ten aanzien van de lange 
traditie die natuur, kunst en wetenschap in één 
wereldbeeld samenbond. Ze schreven met 
andere woorden in 1838 voor zichzelf en hun 
leden een breed en omvattend programma. 
Zo breed, dat 175 jaar later voor Artis als 
eigentijdse, educatieve instelling de complexe 
verwevenheid tussen natuur en cultuur nog 
niets aan betekenis heeft ingeboet.

Met die relevantie in gedachte is er voor het 
175 jarig jubileum van Artis door Raoul Deleo 
een hedendaagse versie van het vignet 
gemaakt. Centraal in het vignet staat de pauw. 
Als ‘mooiste’ dier verbeeldt het de trots van 
Artis. Nieuw is de toevoeging van de micro-
organismen aan de rechterzijde van het vignet 
en, aan de linkerzijde, een vlinder die verwijst 
naar het Vlinderpaviljoen en een klein vogeltje 

ter ere van het gerestaureerde Vogelhuis. De 
prominente plaats van de chimpansee met lier 
en schildersattributen verwijst naar de 
traditionele kunsten die een belangrijke plaats 
op Artis hebben. Nadrukkelijker dan in het 
oorspronkelijke vignet hebben bomen en 
planten een plaats gekregen. De rol van Artis 
als stadspark is onmiskenbaar. Net als in het 
oude vignet is het centrale element het boek 
der natuur dat verwijst naar de rol die Artis 
heeft als educatief instituut dat stelling neemt 
in het debat over de samenhang der dingen en 
de rol van de mens daarin. Het totale vignet 
verbeeldt al met al de kwintessens van het 
nieuwe gevoel van Artis waar natuur, cultuur en 
wetenschap samenkomen in een openbare 
ruimte.  

Het nieuwe vignet, 
gemaakt in 2013 
door Raoul Deleo, ter 
ere van het 175-jarig 
jubileum van Natura 
Artis Magistra.

Het eerste vignet 
van het zoölogisch 
genootschap, uit 
1852.
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04 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.

missie en visie
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Op 17 juni werd het startsein gegeven voor een belangrijk 
moment in de vernieuwingen van Artis: de realisatie van het 
groene, openbare Artisplein én de herbestemming van de 
Ledenlokalen. Mevrouw Elvira Sweet, gedeputeerde van de 
Provincie Noord-Holland, de heer Eberhard van der Laan, 
burgemeester van Amsterdam en vertegenwoordigers van de 
BankGiroLoterij, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en 
Koninklijke DSM N.V. onthulden een plaquette die onderdeel 
wordt van het plein.

Speciaal voor het 175-jarig jubileum is een herdenkingspenning ontworpen door beeldhouwster-medailliste 
Marianne Letterie. De penning representeert het heden en het verleden van het park. De olifant staat voor het 
verleden, de microbe aan de achterkant voor het heden van Artis.
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Geachte lezer, Amsterdam, 14 april 2014

Het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra vierde in 2013 
haar 175ste jubileum. Heel het jaar stond het park letterlijk en figuurlijk in bloei. 
Duizenden bloemen kleurden, in lijn met de 19deeeuwse traditie van Artis, het 
park. De collectie, de gebouwen en de educatieve programma’s werden 
vernieuwd. Er werden prachtige boeken uitgegeven: van een bloemlezing met 
dierengedichten tot een boek met heel persoonlijke herinneringen aan Artis. 
Een recordaantal bezoekers bezocht Artis in haar 175ste levensjaar. Het is 
bijzonder dat een zo oud instituut als Artis ook in deze tijd steeds relevanter 
wordt. Dat is niet alle oude instituten gegeven. Maar Artis maakt dan ook een 
intensieve vernieuwing door. 

Als er een jaar is geweest waarin het adagium ‘tijdens de verbouwing gaat de 
verkoop gewoon door’ op ging dan was dat wel 2013 in Artis. Niet alleen kwamen 
er ruim 10% meer bezoekers dan in het jaar daarvoor. Ook werden grote 
projecten uitgevoerd zoals de restauratie en herinrichting van de Ledenlokalen, 
de ontwikkeling van de microZOO, de vernieuwing van het verblijf voor de 
onechte gavialen, het ontwerp van een nieuw olifantenverblijf, de nieuwe 
Weidevogelvolière en het openbare Artisplein, het voorlopig ontwerp voor het 
Groote Museum, het onderhoud aan de pinguïnrots, de Steenbokkenrots en 
het Kamelenveld en de start van de bouw van het nieuwe jaguarverblijf. 

Al deze vernieuwingen en verbeteringen van Artis dragen er aan bij dat Artis 
haar educatieve publiekstaak nog beter kan vervullen en op die manier nog 
effectiever liefde en zorg voor de natuur bij haar bezoekers kan stimuleren.  
De vernieuwingen dragen ook bij aan een meer alles omvattende kijk op de 
samenhang tussen natuur en cultuur. En versterken op die manier de rol van 
Artis als cultureel instituut in Nederland.

In 2013 kwam de Raad van Toezicht 5 keer regulier en een keer in bijzondere 
vergadering ter gelegenheid van het 175-jarig jubileum bijeen. In haar 
vergaderingen besprak de Raad niet alleen de dagelijkse gang van zaken in  
Artis maar ook de vernieuwing  en daarmee de toekomst van Artis als educatief 
instituut. De Raad van Toezicht gaf onder meer goedkeuring  aan de realisatie 
van het openbare Artisplein, de bouw van het nieuwe jaguarverblijf, de 
restauratie van het Masmanhuisje en het extra budget voor onderhoud. 
Bovendien werd het principebesluit genomen om het olifantenverblijf te 
vernieuwen en uit te breiden. Ook de jaarstukken 2012 en het Operationeel  
Plan voor 2014 werden goedgekeurd. 

Daarnaast was de Raad van Toezicht tweemaal aanwezig bij het Algemene 
Gang Van Zaken overleg dat de bestuurder met de OR had en werd het 

  ~bericht van de Raad van Toezicht
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functioneringsgesprek gevoerd met de algemeen directeur. In 2013 kwam de 
Financiële Commissie twee keer bijeen om met de accountant te overleggen. 
Bovendien voerde de Financiële Commissie overleg over de budgetten en 
financiering van de vernieuwingsplannen van Artis.

Om het 175-jarig bestaan te vieren, riep de Raad van Toezicht van het Koninklijk 
Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra op 6 mei 2013 een bijzondere, 
openbare, vergadering bijeen. Tijdens die zitting is een feestrede gehouden 
door David Hancocks, internationaal gerenommeerd dierentuinenexpert en 
adviseur van Artis. Hij gaf een inspirerende, rigoureus andere kijk op 
dierentuinen. Hij sprak over het belang van het niet blindelings najagen van 
geluk, maar respect hebben voor de natuur en voor behoud van natuurlijke 
bronnen. Hij sprak over de noodzaak dat dierentuinen zich naast het behoud 
van diersoorten in hun eigen park ook inzetten voor de bescherming van wilde 
leefgebieden zodat de complexe onderlinge relaties tussen dieren en planten 
beschermd en behouden blijft. De Raad van Toezicht ondersteunt nadrukkelijk 
de activiteiten die Artis op dit gebied ontplooit.

Niet alleen Artis vernieuwt, ook de Raad van Toezicht vernieuwt. Op 25 februari 
2013 is Jan Buné benoemd als lid van de Raad van Toezicht en als lid van de 
Financiële Commissie. Hij volgde Henk Hofstee op die na drie zittingsperiodes 
niet meer herbenoembaar was. Ook Cees Vervoorn trad in maart 2013 na drie 
termijnen af. De Raad van Toezicht werd op 12 november verder versterkt met 
Paul Luijten. Tijdens diezelfde vergadering volgde ondergetekende Frank de 
Grave als voorzitter op. Als dank voor zijn vele inspanningen voor de stad 
Amsterdam en in het bijzonder voor Artis ontving Frank de Grave bij zijn 
afscheid uit handen van de ‘Artis-wethouder’ Freek Ossel, namens de stad  
Amsterdam, de Frans Banninck Cocq Penning. 

De Raad van Toezicht is de heren Vervoorn, Hofstee en De Grave dankbaar 
voor hun grote inzet voor Natura Artis Magistra gedurende de afgelopen jaren.

Uri Coronel
Voorzitter Raad van Toezicht
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Geachte lezer, Amsterdam, 14 april 2014

Op 1 mei 1838 richtten drie jonge mannen het zoölogisch genootschap Natura 
Artis Magistra op. Westerman, Werleman en Wijsmuller hadden een plek in het 
hart van Amsterdam voor ogen waar de natuur echt de leermeesteres was van 
cultuur en wetenschap. Ze creëerden daarom niet alleen een Engels 
landschapspark met dieren en planten. Al snel kwamen er een concertzaal, een 
podium voor opvoeringen, een bibliotheek en diverse musea. Het afgelopen 
jaar vierden we dat Natura Artis Magistra 175 jaar bestond. Gedurende al die 
jaren heeft Artis een belangrijke rol gespeeld in het leven van haar leden, haar 
bezoekers en van haar medewerkers. Artis werd een onlosmakelijk onderdeel 
van hun herinneringen. Niet voor niets stonden daarom de persoonlijke 
herinneringen die mensen aan het park hebben tijdens ons jubileumjaar 
centraal, onder het motto: al 175 jaar mensentuin. 

Op 10 januari gaven bekende Artis-liefhebbers zoals Youp van ’t Hek, Monique 
van de Ven, Aart Staartjes en Nicolette van Dam de aftrap van het jubileumjaar 
met het delen van hun persoonlijke Artis-herinnering. Herinneringen die zijn 
ontstaan door de magie van de plaats Artis. Tijdens die aftrap werd ook onze 
jubileum tv-commercial gepresenteerd die nu eens niet over dieren ging, maar 
juist over onze bezoekers. We riepen alle Nederlanders op om hun persoonlijke 
verhaal over Artis aan ons op te sturen. We werden overstelpt door persoonlijke 
herinneringen. Daaruit bleek dat Artis veel meer is dan een dierentuin. Dat het 
met recht al 175 jaar een mensentuin is. Al die herinneringen verzamelden we 
op een speciale website. We publiceerden een boek vol met herinneringen en 
voor onze medewerkers een boek met hun persoonlijke Artis-verhaal.

Artis was jarig. En wie jarig is trakteert. Artis trakteerde haar bezoekers op een 
tuin die het hele jaar in bloei stond. Dat begon al in het voorjaar met een 
bloemenzee van meer dan 80 verschillende tulpensoorten. En gedurende het 
jaar is die bloemenpracht in het ritme van de seizoenen steeds weer aangepast 
en vernieuwd zodat Artis het hele jaar de meest kleurrijke, fleurige en geurige 
bloementuin van Nederland was. Tuinontwerpster Jacqueline van der  
Kloet ontwierp speciaal voor het 175-jarige jubileum van Artis een kleurrijk 
programma. Al die bloeiende bloemen gaven de gehele tuin, inclusief de  
dieren en de monumenten meer zeggingskracht. 

Het succes van Artis in Bloei bewijst dat Artis een heel bijzonder park in de  
stad is. Dat het wel mogelijk is om in een stedelijke context een bloemenzee  
te creëren en een jaar lang vol te houden.  De bloemen sloten nauw aan bij  
de 19deeeuwse traditie van Artis en 20steeeuwse evenementen. Door de bloei 
van het park heeft Artis als geheel meer glans gekregen. Die schittering bewijst 
wat David Hancocks in zijn jubileumrede zei: dier en plant zijn onscheidbaar. 

  ~ bericht van de directie
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‘Artis in Bloei’ werd op 27 maart door de beschermvrouwe van Artis Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet geopend. Dit deed zij door de Tulipa 
Natura Artis Magistra te dopen. Deze korte tulp bloeit vrij vroeg en bloeit een 
paar jaar achter elkaar. Het bijzondere van deze tulp is dat hij bij op zonnige 
momenten zich helemaal opent en bij schaduw weer sluit. Op dagen wanneer 
het afwisselend zonnig en bewolkt is, opent en sluit de Artis-tulp zich meerdere 
malen per dag en bij vertraagde beelden is het alsof hij danst. Deze gele tulp 
met oranje hart is speciaal voor het jubileumjaar gekweekt.

Artis heeft ook een oranje hart, en daarom was het bijzonder verheugend  
dat een maand eerder, op 27 februari het kabinet van de Burgemeester  
van Amsterdam Eberhard van der Laan ons de oorkonde overhandigde ter 
bestendiging van het predicaat Koninklijk. Dit predicaat draagt Artis als sinds  
7 maart 1852. 

Speciaal voor het 175-jarig jubileum is een herdenkingspenning ontworpen  
door beeldhouwster-medailliste Marianne Letterie. De penning representeert 
het heden en het verleden van het park. Aan de ene zijde is een olifant te zien 
als symbool van de historische diergaarde. Op de andere zijde zijn microben 
afgebeeld die de vernieuwing van Artis met de microZOO verbeelden. Op 6 mei 
kreeg wethouder Freek Ossel als vertegenwoordiger van de stad Amsterdam  
de eerste penning uitgereikt. Ook senior conservator Gijs van der Ham van  
het Rijksmuseum ontving een penning. Een derde penning werd uitgereikt aan 
David Hancocks na afloop van zijn jubileumrede.

Om het jubileum van Artis te vieren heeft de Raad van Toezicht op 6 mei 2013, 
175 jaar na de oprichting op 1 mei 1838, een bijzondere, openbare vergadering 
bijeen geroepen. Tijdens die vergadering heeft David Hancocks onder de titel 
‘Natuur is de Leermeesteres van Alles’ een inspirerende feestrede uitge-
sproken. Hij betoogde dat er een groeiende behoefte is aan ‘stedelijke 
instituten die een holistisch beeld van de rijkdom en complexiteit van het  
leven op aarde laten zien. Aan instituten die ons wijzen op de onderlinge 
verbondenheid tussen levensvormen en de lessen die we moeten leren uit het 
besef dat onderlinge afhankelijkheid en samenwerking de meest succesvolle 
langetermijnstrategie voor overleven is. Hancocks benadrukt dat het daarom 
noodzakelijk is dat dierentuinen hun blik naar buiten keren en samenwerking 
aangaan met andere educatieve en culturele instituten zoals musea, 
kunstgalerieën, concertgebouwen, bibliotheken, scholen en universiteiten.  
Dit soort gemeenschappelijke activiteiten kunnen bijdragen aan een nieuwe  
en betere manier van naar de natuur kijken. 
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In diezelfde lezing prees hij Artis dat altijd meer is geweest dan een dierentuin. 
Het is ook een museum met een collectie naturalia en een sterke verwevenheid 
met de wetenschap en de kunst. Artis is een van de zeer weinige dierentuinen 
met een Zoölogisch Museum, een Aquarium, een geologische collectie en een 
Planetarium die daarnaast dienst doet als botanische tuin en als beeldengalerij 
in de open lucht. Het is vanuit die historie dat Artis aan haar vernieuwing werkt. 
Een belangrijk onderdeel daarvan is de microZOO. Een experience die de 
onzichtbare wereld van de alom aanwezige micro-organismen onthult. De 
microZOO komt in de gerestaureerde Ledenlokalen die gelegen zijn aan het 
Artisplein. 

Het afgelopen jaar was het jaar waarin voor Artis de puzzelstukjes in  
elkaar vielen. Artis is al vele jaren intensief bezig met haar vernieuwing.  
Een vernieuwing die er op gericht is het park een rol voor de toekomst te geven. 
Een rol als verhalenverteller over de samenhang der dingen en de rol die de 
mens daarin heeft. Een belangrijk onderdeel van die vernieuwing is de realisatie 
het openbare Artisplein. Op de hoek van de Plantage Middenlaan en de 
Plantage Kerklaan komt een vrij toegankelijke groene oase te midden van  
de drukte van de historische binnenstad. Een plein waar jong en oud, 
Amsterdammer en toerist zich kunnen ontspannen. Met het Artisplein geeft 
Artis iets weg waarvan ze het minste heeft: ruimte. Maar juist door deze 
paradigmaverschuiving waarmee we een publiek toegankelijke ruimte creëren 
kunnen we onze educatieve doelstellingen beter realiseren.

Op 17 juni gaven we het officiële startsein voor de realisatie van het groene, 
openbare Artisplein en van de restauratie en herbestemming van de daaraan 
gelegen rijksmonumenten de Ledenlokalen en het Groote Museum. Mevrouw 
Elvira Sweet, gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, de heer Eberhard 
van der Laan, burgemeester van Amsterdam en vertegenwoordigers van  
de BankGiroLoterij, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Koninklijke 
DSM N.V. onthulden een stenen plaquette die onderdeel wordt van het plein. 
Bovendien metselden ze gezamenlijk een tijdcapsule in de vloer van de  
Ledenlokalen met daarin o.a. de vierde jubileumpenning als toekomstige 
herinnering aan een bijzonder jaar.

2013 was voor de stad Amsterdam een druk jaar dat in het teken stond van  
400 jaar grachtengordel. Naast de heropening van het Rijksmuseum en het 
Stedelijk vierde de stad een aantal jubilea: 40 jaar Van Goghmuseum, 125 jaar 
Concertgebouw en 225 jaar Felix Meritis. Artis speelde voor het eerst een 
belangrijke rol in de campagne die I amsterdam voerde om meer toeristen naar 
de stad te trekken. Het is eindelijk de erkenning en bevestiging van de culturele 
functie die Artis als groen gebied in de stad vervult.
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Het was niet alleen een jubileumjaar, het was ook een recordjaar. In 2013 
kwamen er meer mensen dan ooit naar Artis. Maar liefst 1.377.961 bezoekers 
passeerden onze gouden adelaars bij de hoofdingang. Dat enorme record werd 
vooral veroorzaakt doordat er meer Nederlands en toeristisch dagbezoek 
kwam. Bezoek dat zeer tevreden was over Artis want ze gaven ons gemiddeld 
ruim een 8. De succesvolle samenwerkingen met o.a. de Dekamarkt, de 
Postcode Loterij en de BankGiroLoterij hebben zeker bijgedragen aan dit 
recordaantal. Educatie is en blijft de belangrijkste rol van Artis. De Artis 
Academie organiseerde in 2013 meer cursussen, opleidingen, lezingen en 
bijeenkomsten dan ooit. In 2013 kwamen er weer 108.405 educatieve 
bezoekers naar Artis. 

Het afgelopen jaar was ook het eerste jaar waarin de korting van 900.000 euro 
op de structurele instandhoudingssubsidie van de Gemeente Amsterdam 
volledig geëffectueerd werd. In de afgelopen twee jaar heeft Artis al 
maatregelen genomen om deze korting op te kunnen vangen waardoor de 
exploitatie van Artis niet in gevaar is gekomen. Toch is het goed om te beseffen 
dat het batig saldo van € 446.677,-  over 2013 voor een belangrijk deel te danken 
is aan twee incidentele gebeurtenissen: het jubileum met haar ongekende 
bezoekersaantal en het feit dat Artis ook dit jaar weer meer inkomsten uit 
erfenissen heeft ontvangen dan was voorzien. De eerste is het jubileum met 
haar ongekende bezoekersaantal. De tweede is dat ook dit jaar Artis weer meer 
inkomsten uit erfenissen heeft ontvangen dan was voorzien. Het resultaat van 
2013 zal worden besteed aan de zeer noodzakelijke verbeteringen van het park. 
Door restauratie en vernieuwing van dierverblijven.

De vernieuwing van het verblijf van de onechte gavialen is voltooid. Nadat we 
hadden besloten deze ernstig bedreigde diersoort in Artis te willen behouden, 
was het noodzakelijk dat het verblijf werd aangepast. De belangrijkste 
aanpassing was dat de bassins in het oude verblijf niet diep genoeg waren voor 
de dieren om te paren. Terwijl juist nakomelingen heel belangrijk zijn voor het 
voortbestaan van  deze zeer zeldzame dieren. Daarom zijn de bassins verdiept 
en vergroot en is het verblijf ook meer aan de natuurlijke habitat aangepast met 
een rivierlandschap met poelen, een waterval en oevers waar de dieren eieren 
kunnen leggen. De vernieuwing van het verblijf is mede mogelijk gemaakt door 
steun van het Artis Fonds. 

Al eerder is het verblijf van de Afrikaanse wilde honden vernieuwd. Ook hier 
hebben we het verblijf verbeterd met het oog op het fokken van nakomelingen 
want in het wild wordt het bestaan van deze wilde honden ernstig bedreigd 
door het afnemen van hun leefgebieden, bejaging door boeren en besmetting 
met menselijke ziekten. Daarom proberen de Europese dierentuinen 
gezamenlijk een gezonde schaduwpopulatie te creëren. We waren dan ook  
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zeer verheugd dat in 2013 een gezond nest is geworpen en in het nieuwe  
verblijf voorspoedig opgroeit. 

Een belangrijke voorgenomen vernieuwing is de uitbreiding van het 
olifantenverblijf. Op een deel van het parkeerterrein wordt voor de olifanten 
een hele leefwereld met waterpartijen geschapen. Begin 2013 is Artis gestart 
met een grootschalige actie om geld op te halen om dit nieuwe olifantenverblijf 
te kunnen realiseren. Het was voor het eerst sinds lange tijd dat we ons direct 
tot het publiek richtten met het verzoek om ons te steunen. De bouw van een 
nieuw olifantenverblijf is belangrijk omdat we dan ook onze fokgroep van deze 
bedreigde diersoort kunnen behouden en werken aan een gezonde populatie 
en op die manier een bijdrage kunnen leveren aan het internationale 
fokprogramma. Dat dit belang door het publiek wordt herkend bleek wel uit het 
feit dat de respons op onze campagne overweldigend was. Artis ontving veel 
steunbetuigingen, donaties en ideeën voor fondsenwerving.

Al deze vernieuwingen worden zorgvuldig gepland. Artis wordt daarin bijgestaan 
door een groep van internationale experts op diverse terreinen. Deze groep 
komt maandelijks op een vaste dag ( jour fixe) bijeen om de plannen te 
beoordelen en te verbeteren. Zo ook in 2013. Tijdens de twaalf bijeenkomsten 
adviseerden ze onder meer over de restauratie en herbestemming van de 
Ledenlokalen, de inrichting van het Artisplein, de nieuwe Weidevogelvolière en 
het ontwerp van het olifantenverblijf. Een centrale gedachte bij al die 
vernieuwingen is dat Artis mensen en dieren dichter bij elkaar wil brengen mede 
door waar mogelijk de barrières te verwijderen.

Niet alleen in ons eigen park maar ook in de natuur doen we ons best om bij te 
dragen aan het behoud van biodiversiteit en het voortbestaan van bedreigde 
dier- en plantsoorten. In Afrika zijn we actief voor de zwartvoetpinguïn, de 
Afrikaanse wilde hond en de grondneushoornvogel. In Azië wordt de 
Komodovaraan gesteund en in Latijns Amerika de jaguar. In Nederland wordt 
jaarlijks een bijdrage geleverd aan de kweek en herintroductie van de 
knoflookpad. Ook is Artis actief betrokken bij de ontwikkeling van de 
dierentuinen in Paramaribo en Yerevan (Armenië). 

Artis agendeert de fragiele relatie tussen mens en natuur en wil liefde en zorg 
voor de natuur stimuleren. Daar hoort bij dat we in de praktijk brengen wat we 
preken. Daarom is de duurzaamheid van onze eigen organisatie een belangrijke 
speerpunt.  Dit betekent dat Artis in haar eigen organisatie duurzame keuzes 
maakt. Daar is Artis al enige jaren mee bezig en dit ontwikkelproces wordt 
gevolgd via het milieumanagementsysteem van de ISO 14001 keuring. In 2013 
heeft Artis een coördinator duurzaamheid benoemd om het speerpunt 
duurzaamheid middels het jaarlijkse Operationeel Plan in de organisatie verder 



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

14  ~ bericht van de directie

uit te rollen. Van het opstellen van beleidsstukken tot het scheiden van afval, 
verlagen van energie- en waterverbruik, wateropvang, verduurzaming van 
inkoop en bouw en het stimuleren van duurzaamheidsbewustzijn bij al onze 
collega’s, in alle organisatieonderdelen is Artis aan de slag met duurzaamheid. 
In 2013 vond ook de jaarlijkse herijking van onze ISO 14001 certificering plaats.

Artis investeert in de kennis en kunde van haar medewerkers en vrijwilligers. 
Speciaal voor het middenkader zijn er trainingen geweest rond de praktische 
aspecten van leidinggeven. Een van de onderwerpen die aan bod kwam was  
de rol die het middenkader heeft in het beperken van ziekteverzuim. Het lijkt er 
op dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen want in 2013 is het ziekteverzuim van 
7,3 naar 5,5% gedaald. Ook investeert Artis in de kennis en kunde van individuele 
medewerkers waardoor bijvoorbeeld de verzorging van dieren verbeterd wordt. 
De vrijwilligers hebben in 2013 extra scholing gekregen om hun kwaliteit verder 
te professionaliseren. In dat kader is ook afscheid genomen van een aantal 
vrijwilligers dat niet aan de nieuwe kwaliteitsnormen kon voldoen. 

2013 was ook het jaar waarin de leisure cao waaraan de bij de Nederlandse 
Vereniging van Dierentuinen aangesloten dierentuinen deelnamen afliep. 
Ondanks intensief overleg is er geen voor Artis conveniërend akkoord bereikt 
over een nieuwe cao. Daarop is door de bonden de cao opgezegd waarna Artis 
heeft besloten haar eigen arbeidsvoorwaardensysteem te volgen. Een systeem 
dat beter aansluit bij de enorme diversiteit aan functieprofielen die Artis kent 
en dat flexibiliteit in de toekomst moet waarborgen. 

In 2013 is de voorgenomen nieuwe structuur van het cluster dier & plant 
geïmplementeerd. Dat betekende dat de vier vakgroepen terug gebracht zijn 
naar twee vakgroepen waardoor een grotere efficiëntie en flexibiliteit ontstond. 
Hierdoor kan beter ingesprongen worden op de dagelijks wisselende situaties  
in het park. Ook de tijdelijk gescheiden vakgroepen missie & educatie en 
academie & onderwijs zijn in dit jaar weer geïntegreerd tot een geheel.  
De OR heeft zeer constructief meegewerkt aan het doorvoeren van deze 
veranderingen. Het is spijtig te moeten constateren dat voor de verkiezing van 
een nieuwe OR zich onvoldoende kandidaten hebben gemeld. Artis is blij dat 
een deel van de oude OR heeft besloten voor nog een periode herbenoembaar 
te zijn waardoor continuïteit is gewaarborgd. Inmiddels is in overleg met de  
OR een plan opgesteld hoe nieuwe kandidaten kunnen worden geworven.

Het jubileumjaar was voor Artis een groot succes. Ondanks een guur 
economisch klimaat vond een recordaantal bezoekers haar weg naar Artis.  
Ze troffen daar een bloeiend park dat zich zichtbaar vernieuwt. Om nog beter 
verhalen te kunnen vertellen over de samenhang tussen cultuur en natuur.  
En op die manier nog beter liefde en zorg voor de natuur te stimuleren.  
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Een instituut dat ook steeds meer haar oude rol in het cultuurdomein oppakt. 
Het uitgeven van de vele jubileumboeken was daar een prachtig resultaat van. 
Maar ook het exploratieve kunstproject van Pavèl van Houten die de natuurlijke 
kleuren en vormenrijkdom in de tuin inventariseerde en de concerten in 
augustus waar de dierengeluiden in de tuin zich mengden met de 16deeeuwse 
klanken van de muziek.

Het succes van het jubileumjaar was slechts mogelijk dankzij de enorme inzet 
van al onze collega’s en vrijwilligers. Zonder hen had het jubileum niet kunnen 
slagen. En zonder de steun van onze donateurs, subsidiënten en sponsoren 
had Artis dit jaar ook niet haar ontwikkeling kunnen doormaken. Ik ben, namens 
ons publiek dat genoot van een tuin in bloei, aan allen hiervoor heel veel dank 
verschuldigd. 

Haig Balian 
algemeen directeur
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Bekende Artis-liefhebbers als Aart Staartjes, Monique van de Ven en 
Nicolette van Dam deelden hun persoonlijke herinneringen aan Artis 
tijdens de aftrap van het jubileumjaar.
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doelstellingen  
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Oud-directeur Bart Lensink, de huidige Artis-directeur Haig Balian
en oud-directeur Maarten Frankenhuis bij de presentatie van het
jubileumboek Ik hou van Artis. Dit boek werd samen met Uitgeverij
Rubinstein gemaakt omdat Artis 175 jaar bestaat.
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De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra heeft de volgende statutaire doelstellingen:

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

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

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

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

algemene doelstellingen 
• optimaliseren kwaliteit en aantal contactmomenten van educatie
• zorgvuldig beheer van het park en de collecties
• optimaal kwalitatieve, kostenefficiënte en duurzame bedrijfsvoering
• maximaliseren  bezoekersaantal met maximale bezoekerstevredenheid
• optimaliseren educatieve en recreatieve functie voor de stad Amsterdam en
• optimale inkomsten uit bezoek en fondsenwerving

kernwaarden
In al onze activiteiten staan zes kernwaarden centraal. Ze zijn richting gevend 
voor de invulling van onze plannen.
• het publiek en haar beleving staat centraal
• authenticiteit van de natuur in presentatie en overdracht
• natuurbewust en duurzaam zijn én handelen
• gezamenlijk leermeester- en vakmanschap
• respect voor ons erfgoed
• gezonde financiële positie

 ~doelstellingen 
hoofdstuk 1
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kritische succesfactoren
• ons historische merk verankerd in de Nederlandse cultuur
• onze brede dode en levende collectie
• het stadspark met erfgoed midden in de stad Amsterdam en
• het vermogen om de natuur fysiek, intellectueel en emotioneel  

dichtbij te brengen

 ~doelstellingen 
hoofdstuk 1
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Tuinontwerpster Jacqueline van der Kloet ontwierp speciaal voor het 
175-jarige jubileum van Artis een kleurrijk tuinontwerp voor het Artis-park.
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2
Artis in bloei  
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Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, beschermvrouwe van Artis, 
opende op woensdag 27 maart ‘Artis in bloei’. Zij doopte de voor het 
jubileum speciaal gekweekte Tulipa Natura Artis Magistra.
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Artis viert feest en wat is een feest zonder bloemen! Daardoor ontstond het 
idee dat Artis voor haar 175-jarig bestaan het park extra in bloei gaat zetten als 
een geschenk aan haar bezoekers. Waar bloemen zijn, ontstaat een gevoel van 
feestelijkheid. Zo ontstond er het projectteam Artis in bloei, dat bestond uit 
Artis professor Erik de Jong, landschapsarchitect Michael van Gessel, 
tuinontwerpster Jacqueline van der Kloet en Artis plantenexpert Ton Hilhorst.  
Er zijn voorstellen geschreven waar en wat er zoal mogelijk was om de tuin te 
laten bloeien. Er zijn uiteindelijk  36 plekken aangewezen om Artis extra in bloei 
te zetten met daarin speciaal ontworpen vakken in nieuwe plant-, vorm- en 
kleurencombinaties. Elke plek kreeg zijn eigen karakter qua kleur en stijl. 

Er werden perken in nieuwe vormen ontworpen. Zo kwamen er in de 
palmentuin en het astervak drakenstaarten die in vloeiende lijnen met  
het heuvelachtige grasperk meelopen. Aan de papegaaienlaan werden 
bloemperken in de grasvlakken gemaakt. Op het veld voor het Aquarium 
kwamen drie over elkaar lopende cirkels.

‘Artis in Bloei’ moest al bij de ingang beginnen. Daar kwamen grote kuipen 
waarin de bloemenweelde de bezoeker verwelkomt. Het zijn dezelfde kuipen 
als die waarin al ruim honderd jaar onze oranjerie planten staan. Op de 
terrassen kwamen grote bloemen piramides in verschillende kleuren en de brug 
naar De Twee Cheetahs stond ook vol met bloemen.

De eerste bloemen die dit jubileum jaar inluidden waren de bollen. Die brachten 
kleur in de nog bladerloze tuin. Het ontwerpen van bollenperken is nog  
best gecompliceerd. Als de kleur  en vorm is bepaald begin je met de meest 
vroegbloeiende dan de daaropvolgende en dan de laatbloeiende bloemen.  
De experts hadden het zo ingericht dat de vroegste de laagste is en de laat 
bloeiende de langste. Dit omdat wanneer de eerste is uitgebloeid de volgende 
er net boven uit staat en de dode bloem of blad niet meer zichtbaar is.  
Hiermee werd ook bereikt dat de velden  steeds van kleur veranderden. 

Ook tussen de bestaande borders kwamen bollen. Er werd daarbij rekening 
gehouden met het karakter van de bestaande border. In totaal zijn er  
meer dan 175.000 bollen geplant door de gehele tuin. Waarvan meer  
dan 80 verschillende soorten tulpen. Hierover als winterdekking kwamen 
17.000 violen met daar tussen 7.000 verschillende soorten planten. In maart 
werden als aanvulling hierop meer dan 7.000 vergeet-mij-nieten en 
muurbloemen in de daarbij passende kleuren geplant.

Het voorjaar liet in 2013 lang op zich wachten, maar toen het eindelijk voorjaar 
werd was het een waar kleurenfestijn en stond Artis echt in bloei. Dankzij het 
late voorjaar bloeiden de bollen ook langer, waar normaal begin tot half mei de 

 ~Artis in bloei 
hoofdstuk 2
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bollen verwisseld worden gebeurde dit pas in juni. Ze werden vervangen door 
de 2.600 eenjarige planten, waarvan meer dan 150 verschillende soorten, met 
daartussen meer dan 2.000 zomerbollen. Deze planten houden wel van een 
zonnetje en lieten al hun kleurenpracht weelderig zien. In het najaar en de 
winter is er als winterdekking voor verschillende koolsoorten, waaronder rode 
boeren- en rode spruitkool, met daartussen pompoenen en kalebassen 
gekozen. Deze zijn later weer als voer en verrijking voor dieren zoals de olifanten 
en de gorilla’s gebruikt.

 ~Artis in bloei 
hoofdstuk 2



Artis heeft in juli, samen met stichting Ravon, 34.800 knoflook - 
padden in het wild in Nederland uitgezet, in het kader van een 
natuurbehoudsproject.
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3
Artis, al 175 jaar 
een mensentuin

 ~hoofdstuk 3
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Artis presenteerde op 6 november haar plannen voor  
een nieuw olifantenverblijf.
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Het jubileumjaar 2013 draaide om mensen en wat zij in Artis beleven en beleefd 
hebben. Iedere generatie ontdekt opnieuw de kracht van Artis. Ieder bezoek, 
iedere wandeling, iedere belevenis en handeling verbindt zich met dit park en 
draagt de betekenis daarvan over aan onze herinnering, zet het vast in ons 
geheugen. Artis is daarmee één van die belangrijke plekken in de stad die 
bijdraagt aan onze identiteit, ons levensgeluk. Want het ontdekken van Artis  
is een ontdekking van onszelf. Als stedelingen kunnen wij immers niet zonder 
inzicht in de betekenis die de levende natuur voor ons leven heeft. Van kind  
tot volwassene hebben miljoenen bezoekers Artis beleefd en zich ermee 
verbonden. Juist daarom is ‘Artis, al 175 een mensentuin’ als verbindend thema 
van het jubileum gekozen. 

Het thema zet de mens, de bezoeker en ons leermeersterschap centraal.  
En het sluit daarmee naadloos aan bij de ideeën van onze oprichters. Toen  
in 1838 Westerman, Wijsmuller en Werleman hun zoölogisch genootschap 
oprichtten was hun primaire doel het “bevorderen van de kennis der natuurlijke 
historiën op eene aangename en aanschouwelijke wijze.” Nu, in ons 175ste 
levensjaar is die educatieve taak nog steeds onze belangrijkste opdracht. Artis 
wil liefde en zorg voor de natuur stimuleren door haar bezoekers en het brede 
publiek deelgenoot te maken van de schoonheid, de slimheid en de samen-
hang in de natuur. En hoe wij mensen daar een onlosmakelijk onderdeel van  
uitmaken. Daarmee neemt Artis een deel van de rol over die de natuur als 
leermeesteres in haar eigen adagium krijgt toebedeeld. Educatie is de kerntaak 
van Artis. Onze wens is dat elke ervaring in Artis bijdraagt aan de bewustwording 
van de relatie tussen mens en natuur. Door zowel de diversiteit en schoonheid 
van natuur als van cultuur te laten zien, te laten ervaren. Daar zijn al onze 
inspanningen op gericht. 

In ons jubileumjaar stonden de herinneringen van generaties bezoekers aan  
die groene oase midden in het centrum van Amsterdam centraal. En dat dit 
geen loze kreet was bewees de enorme respons toen we onze bezoekers 
opriepen om hun herinneringen met ons te delen. Vele honderden bezoekers 
plaatsten op de speciale website hun persoonlijke verhalen. Ze geven niet 
alleen een prachtig beeld van Artis en de rol die Artis in het leven van bezoekers 
heeft gehad. Al die herinneringen bij elkaar vormen ook een gedetailleerd 
tijdsdocument. Een illustratie van geschiedenis van Amsterdam. Ze vormen 
een deel van het immateriële erfgoed van Artis. Omdat de honderden 
herinneringen aan Artis die we in het kader van ons jubileum hebben verzameld 
zo’n indrukwekkend beeld van Amsterdam geven, worden de herinneringen in 
2014 aan het stadsarchief van Amsterdam overgedragen. Zo blijven ze ook  
voor toekomstige generaties behouden en toegankelijk.

 ~Al 175 jaar een mensentuin  
hoofdstuk 3
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Artis is nauw verweven met de historie van Amsterdam en van Nederland. Dat 
bleek ook in 2013 toen bij restauratiewerkzaamheden in de Salmhuisjes een 
bijzondere, onverwachte vondst werd gedaan. Gespecialiseerde 
timmermannen waren bezig met restauratiewerkzaamheden aan het dak van 
de monumentale huisjes achter in Artis. Toen zij enkele delen van de 
dakbedekking wegtrokken vonden zij een verschimmelde envelop die verstopt 
zat tussen de balken. Zij maakten de envelop open en ontdekten verschillende 
gedichten waarin het bombardement op Rotterdam en de deportatie van 
Joden worden beschreven. De vondst roept natuurlijk veel vragen op. Hebben 
er onderduikers in de Salmhuisjes gezeten? Hebben personeelsleden van Artis 
verzetsgedichten in Artis verstopt? Wie heeft deze gedichten geschreven en 
zijn ze verspreid? Vragen die in samenwerking met het tegenover Artis gelegen 
Verzetsmuseum hopelijk beantwoord zullen worden.

De herinneringen van bezoekers, de verhalen van het jubilerende Artis en de 
rijkdom van de bloemen waren ook voor de pers een dankbaar onderwerp. 
Want in 2013 was er in de verschillende media zeer veel aandacht voor Artis. Al 
die aandacht heeft er aan bijgedragen dat het verhaal van Artis onder een zeer 
breed publiek met een grote regelmaat is verspreid. Dat helpt ons in onze 
educatieve doelstellingen maar het heeft het publiek ook gestimuleerd naar 
Artis te komen.  

gelaagd leermeesterschap
Lang niet alle bezoekers aan Artis zijn hetzelfde noch hebben zij eenzelfde 
educatieve interesse.  Daarom heeft Artis haar aanbod opgedeeld in drie 
interesseniveaus. Door ons aanbod te variëren van zeer toegankelijk en 
laagdrempelig tot specifiek en diepgravend kunnen we goed aansluiten bij de 
verwachtingen en wensen van de verschillende bezoekers. Artis onderscheidt 
de recreatieve bezoeker die naar Artis komt voor een dagje uit, de 
nieuwsgierige bezoekers die deelnemen aan een begeleide activiteit en de 
onderzoekende bezoeker die op zoek is naar diepgang en interactie. Voor al 
deze bezoekerstypen hebben we een passend educatief aanbod.

De eerste laag in ons educatieve aanbod is de diergaarde zelf. De tuin met haar 
planten, bomen, kunst, sterren, dieren en monumenten. Het verhaal over die 
samenhang wil Artis vooral met haar verblijven en musea vertellen. Het creëren 
van een natuurlijke illusie, een verhaal, rond een dierverblijf is in Artis lastiger 
dan in een tuin met een veel groter oppervlakte. Voor ieder dierverblijf zoekt 
Artis een concept dat het beste van twee werelden verbindt: optimale 
leefcondities voor de dieren en een bijzondere ervaring voor het publiek. 
Waarbij Artis er bewust voor kiest om het verhaal meer te tonen dan te 

 ~Al 175 jaar een mensentuin  
hoofdstuk 3
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vertellen. En er ook voor kiest om dieren en planten in combinatie met cultuur 
te laten zien. Want het is die samenhang die ons onze eigen rol doet begrijpen. 
Tijdens het jubileumjaar is hiervoor een groot aantal verblijven verbouwd, 
verbeterd, vernieuwd of uitgebreid. 

In het park is de bebording vernieuwd. Naast educatieve borden over dieren 
zijn er nu ook borden over de planten, de bomen en het historisch erfgoed 
geplaatst. Op de borden komt niet louter feitelijke informatie aan bod maar 
gaat het vooral ook over de schoonheid, veelheid en slimheid van de natuur  
en worden bezoekers verrast met wonderbaarlijke weetjes. De nieuwe panelen 
bij de savannestal zijn in 2013 gecombineerd met het gebruik van objecten 
waardoor er als het ware educatieve diorama’s ontstonden die veel 
nadrukkelijker het verhaal vertellen over de natuurlijke habitat, de bedreiging 
daarvan en de rol van de mens daarin. In 2013 zijn ook tien borden met 
bijzondere verhalen geplaatst, onder andere over de oudste boom in 
Amsterdam de Heimans eik, de Beatrixboom en de Hollandse tuin.

Voor de nieuwsgierige bezoekers heeft Artis in 2013 een drietal kabinetten  
der natuur ontwikkeld.  Een over de apen in het Apenhuis, een over de vogels 
van het Vogelhuis en een over de olifanten. In de kabinetten zitten veel heel 
verschillende objecten. Van een olifantenkies tot door de douane in beslag 
genomen producten gemaakt van beschermde dieren zoals een paraplubak 
van een olifantenpoot. Bij al die objecten zijn verhalen geschreven die 
natuurhistorie en cultuurhistorie met elkaar verbinden. De kabinetten worden 
vaak door onze vrijwilligers tijdens rondleidingen gebruikt.  Artis gaat de 
kabinetten ook gebruiken tijdens het formeel onderwijs dat aan scholieren 
wordt gegeven en bij zakelijke evenementen.  

Bezoekers aan Artis konden aan de hand van de speciale bloemenwandeling 
‘Artis in bloei’ ontdekken en nog meer genieten van alle bloemenpracht. 
Hiervoor is een bloemenkaart en een app ontwikkeld die veelvuldig gedownload 
is. Ook onze rondleiders kregen een vernieuwende instructie waarin de 
natuurlijke en de culturele aspecten van bloemen een integraal onderdeel van 
het verhaal vormden. Onze vrijwilligers spelen een onmisbare rol als het gaat 
om het vertellen van de vele verhalen in Artis. Zij begeleiden groepen bezoekers 
door de tuin en zijn aanwezig bij verblijven om bezoekers uit te dagen met 
andere ogen naar de bloemen, planten en dieren te kijken. Ze dragen 
aantoonbaar bij aan het groeiend besef van de rol van de mens in de 
samenhang tussen natuur en cultuur.

Artis is niet alleen leermeesteres in de tuin zelf, maar ook virtueel. 
De website van Artis biedt aan geïnteresseerden een schier onuitputtelijke 
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bron aan informatie over onze dieren-, planten-, geologische- en 
kunstcollecties en ons culturele erfgoed.

Speciaal voor het primair onderwijs hebben we in 2013 nieuwe speurtochten 
ontwikkeld die aansluiten bij de kernleerdoelen. Voor de allerkleinsten is in 2013 
een kleutertocht ontwikkeld, zo is er nu ook voor de jongste doelgroep (groep 1 
en 2) een onbegeleide onderwijsoptie in Artis. Nieuwsgierige bezoekers konden 
in de winter ook de Elfverblijventocht lopen die hen met een stempelkaart in de 
hand door Artis langs elf verblijven leidde. Bij een volle kaart met 11 stempels 
ontving de bezoeker in de winkel het felbegeerde ‘Elfverblijvenkruisje’. 

De Artis Academie is een belangrijke pijler onder ons leermeesterschap.  
Het vormt de derde laag van het educatieve aanbod van Artis. In samen werking 
met onze Artis-professor Erik de Jong werden goed bezochte lezingen, 
cursussen, workshops en colleges georganiseerd om de samenhang tussen 
natuur, mens en cultuur te doen begrijpen. In 2013 was er, vooruitlopende op 
de opening van de microZOO, een drukbezochte collegereeks over 
microbiologie en de impact van deze onzichtbare wereld door prof. dr. R. Kort. 
Daarnaast werden er elke eerste dinsdag van de maand interessante lezingen 
over uiteenlopende onderwerpen, van microbiologie tot astronomie en 
kunstgeschiedenis gehouden. De Artisleerstoel die voluit de Bijzondere 
Leerstoel Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam 
heet is in 2013 sterker verankerd. Er zijn aan van de hand van prof. dr. E. de Jong 
vier publicaties verschenen en hij begeleidde acht promovendi die hun 
proefschrift schrijven over uiteenlopende onderwerpen.  

Ter gelegenheid van het jubileumjaar werden in de Artis Academie twee-
maandelijkse thema’s gekozen die de verschillende kunstvormen in Artis 
toonden: film, fotografie, muziek, beeldende kunst, literatuur. In augustus  
was er een speciale concertlezing met live muziek in de Koningszaal, er werd 
een Artis-film vertoond in de voorjaarsvakantie met archiefbeelden uit 175 jaar 
Artis en in december was er een speciale lezing op het gebied van literatuur 
waar Toon Tellegen sprak over zijn inspiratie door de natuur. In 2013 ging de film 
‘de nieuwe wildernis’ over de Oostvaardersplassen in première. Voor de Artis 
Academie een aanleiding om tijdens de oktoberlezing een lezing over 
Nederlandse natuur te combineren met het vertonen van deze film.  
Het jubileumjaar was een succesvol jaar voor de Artis Academie waarin  
4.000 deelnemers participeerde in een of meer activiteiten en hun kennis  
en inzichten wezenlijk verdiepten.

 ~Al 175 jaar een mensentuin  
hoofdstuk 3



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

33

Vanuit de gerestaureerde Salmhuisjes hebben de Artis Ateliers in 2013 een 
veelheid aan cursussen gegeven aan kinderen, jongeren en volwassenen. Artis 
Ateliers organiseerde naast de halfjaarlijkse teken-, schilder-, fotografeer- en 
boetseercursussen  onder meer  verschillende inloopworkshops tekenen en 
boetseren. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren werden zo in Artis 
gestimuleerd om goed naar de natuur te kijken en zich hier kunstzinnig door te 
laten inspireren. De Artis Ateliers stimuleren deelnemers om echt te leren 
kijken, wat ten grondslag ligt aan iedere vorm van beeldend werken. Door het 
echte kijken leren cursisten de natuur en de dieren beter te doorgronden en te 
respecteren.

bezoekers aan Artis
In 2013 stond Artis in bloei. Letterlijk maar zeker ook figuurlijk, want het 
jubileumjaar was een recordjaar. Nog nooit kwamen er zoveel bezoekers naar 
Artis. Maar liefst 1.377.961 gasten bezochten ons park. De trouwe groep leden 
bleef komen. In 2013 had Artis bijna 100.000 leden die gemiddeld ruim elk 
seizoen een bezoek aan Artis brachten. De groei is echter veroorzaakt doordat 
er meer dagbezoek kwam. Bezoekers uit groot Amsterdam, de provincie 
Noord-Holland, Nederland en de rest van de wereld. In vergelijking met vorig 
jaar kwam er in 2013 21% meer Nederlands dagbezoek en steeg het toeristisch 
bezoek met dik 16%. Het bewijst dat Artis voor een heel breed publiek 
aantrekkelijk is. Dat bleek ook uit het jaarlijkse bezoekerstevredenheids-
onderzoek want het publiek waardeerde het bezoek aan Artis met een ruime 8.

Het educatieve bezoek aan Artis bleef in 2013 stabiel. Er kwamen 108.405 
scholieren naar Artis. Al jaren komen ruim 100.000 scholieren uit het  primair 
en voortgezet onderwijs en studenten uit het hoger- en wetenschappelijk 
onderwijs naar Artis. En dat is best bemoedigend want ook scholen worden 
geconfronteerd met teruglopende budgetten en kiezen er steeds vaker  
voor om voor hun onderwijs niet naar een museum of dierentuin te gaan.  
Het aanbod van Artis lijkt zo goed aan te sluiten bij de diverse curricula  
en kernleerdoelen dat een bezoek aan ons park niet wordt geschrapt.  
Dat is belangrijk want ook voor de natuur geldt dat wie de jeugd heeft de 
toekomst heeft.

Meer bezoekers in het park betekenden ook meer deelnemers aan de 
rondleidingen. Hun aantal steeg in 2013 met 10%. In het kader van het jubileum 
is er, naast de eerder beschreven bloemen rondleiding, een speciale 
jubileumrondleiding ontwikkeld. Tijdens deze rondleiding ontdekten de 
bezoekers de geschiedenis van Artis. De route leidde langs twaalf kijkers waarin 
historische beelden te zien waren. Al wandelend door het park ontsloot  
de 175-jarige geschiedenis van Artis zich aan de hand van persoonlijke 
herinneringen. Bezoekers ontdekten hoe de dieren in het verleden werden 
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verzorgd, hoe de eerste dierverblijven eruit zagen en voor welke kunstenaars 
Artis een inspiratiebron was. Twee van de twaalf kijkers waren high tech  
en uitgerust met innovatieve technologie waardoor het verleden in het heden 
geprojecteerd werd en tot leven kwam. Door persoonlijke verhalen  
te combineren met de geschiedenis van Artis werden natuur en cultuur,  
kunst en erfgoed samengebracht. 

Ook de ZOOmeravonden waren in 2013 succesvol. Het programma is uit-
gebreid met ZOOmeravondvertellingen, waarbij verschillende medewerkers 
van Artis vertelden over hun werk in de tuin. Door een combinatie van goed 
weer, een mooi inhoudelijk en cultureel programma en het jubileum wist  
Artis het hoogste aantal bezoekers op de ZOOmeravonden ooit te trekken: 
97.500 bezoekers.

stageplaatsen
Ieder jaar zijn weer ruim honderd scholieren en studenten als stagiair actief  
in onze tuin. Ze helpen met het onderhoud van de tuin. Waardevol voor  
Artis en leerzaam voor hen. In 2013 is er samen met de stagiaires voor gezorgd 
dat Artis het gehele jaar in bloei stond. Ze hielpen met het planten van de 
duizenden bollen, de vele eenjarigen (zoals 17.500 violen en ruim 7.600 
vergeet-mij-nieten) en in het najaar bij de aankleding van de tuin in herfststijl 
met kleurige koolsoorten en pompoenen. Ook de andere vakgroepen van Artis 
boden in 2013 veel ruimte aan stagiaires. Het past bij onze rol als leermeester. 

onderzoek
Artis doet onderzoek gericht op het verzamelen van kennis om onze dieren, 
planten en andere collecties zo goed mogelijk te kunnen beheren. Daarvoor 
wordt door Artis op een veelheid van niveaus en terreinen onderzoek gedaan. 
Daarmee trekt Artis onderzoek breder en investeert met name in academisch, 
museaal en educatief onderzoek met als doel een breder betekenispakket van 
Artis te definiëren dat stoelt op een breed geformuleerde en geïntegreerde 
missie t.a.v. de natuur in een veranderende samenleving.  

Dat onderzoek kan en wil Artis niet alléén doen, maar juist in hechte 
samenwerking met externe partijen. Artis heeft daarom een goede 
samenwerking met verschillende toonaangevende instellingen, zoals 
universiteiten, hogescholen en kennisinstituten, zowel nationaal als 
internationaal.   Er is in 2013 in samenwerking met 15 instituten aan 
verschillende onderzoeken gewerkt. Artis werkte onder meer mee aan 
internationaal onderzoek naar mortaliteit bij chimpansees door hartziekten, 
darmflora problemen bij zoogdieren, DNA referentiemateriaal voor 
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meerkatten, een onderzoeksproject dat reproductief gedrag van uitgestorven 
diersoorten (bepaalde soorten dinosauriërs) probeert te reconstrueren aan de 
hand van paargedrag van nu levende diersoorten, de morfologie van de oryx en 
vruchtbaarheidsonderzoek bij gorilla’s. 

Ook heeft Artis zelf gedragsonderzoeken uit laten voeren door studenten 
biologie en diermanagement van verschillende universiteiten en hogescholen. 
Dit onderzoek is gedaan bij de manenduiven, chimpansees, giraffen en 
klipdassen.

In 2013 deed het  Artis microZOO-team vervolgonderzoek ten behoeve van de 
realisatie van de microZOO. Er was sprake van verschillende soorten 
onderzoek:
• inhoudelijk en formeel onderzoek dat verricht wordt om de microZOO te 

maken en te ontwerpen en met inhoud te vullen. Artis werk hierin samen met 
de wetenschap en de creatieve industrie en brengt op die manier een 
speerpunt in nieuw onderzoek dat de overheid voorstaat in de praktijk.

• toegepast onderzoek gericht op het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
educatie die dit moeilijke onderwerp op een emotionerende en beklijvende 
manier kan overbrengen.

Onder leiding van de Artis-professor wordt door promovendi onderzoek 
gedaan naar onder meer de betekenis van stadsparken in de 19deeeuw en aan 
het einde van de 20steeeuw. Ander onderzoek betreft de rol van natuur en 
verandering in opvattingen over de inrichting van Nederland, de discussie over 
architectuur als landschap, de rol van GIS en de weergave en studie van natuur 
en landschap, de rol van esthetica en waarneming van natuur. Studenten 
schreven werkstukken over de relatie tussen natuur en kunst en verkenden in 
hun afstudeerscripties de geschiedenis van Artis en de rol van dieren in de 
19deeeuwse literatuur. De leerstoel blijkt tevens een vraagbaak voor allerlei 
personen en instellingen ten aanzien van de relatie natuur-cultuur.

Artis wil de uitkomsten van al haar onderzoek uitdragen onder meer via de Artis 
Academie. In het besef van de noodzaak tot een breder bereik van publiek, het 
afleggen van verantwoordelijkheid voor de onderzoekstaak en als onderdeel 
van opvattingen over blijvende educatie in verschillende generaties. 
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Drs. Simon Groot, conservator van de muziekhistorische collectie van de 
UvA gaf op 6 augustus een lezing over natuur en muziek. Hij werd tijdens 
deze lezing begeleid door Het Hemony Ensemble.
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David Hancocks, internationaal gerenommeerd dierentuinexpert  
en adviseur van Artis, gaf een inspirerende feestrede onder de naam 
‘Natuur is de leermeesteres van Alles’. 
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In zijn jubileumrede ‘Natuur is de leermeesteres van Alles’ brak  
David Hancocks een lans voor het laten zien van de onderlinge verbondenheid 
van alle levensvormen. Hij vindt dat diergaarden niet louter exotische dieren 
moeten tonen maar juist de samenhang tussen cultuur en natuur.  
Een diergaarde moet een completere kijk op de natuur als geheel ontwikkelen.  
En het is juist dat wat Artis met haar vernieuwing nastreeft. Artis wil een tuin  
zijn die bezoekers inspireert door mensen, dieren, planten, bomen, sterren, 
micro-organismen, musea, kunsten en erfgoed samen te laten komen zodat  
de bezoeker zich kan verwonderen over de natuur en over zichzelf als 
onderdeel daarvan. Artis gaat daarmee in een actuele en moderne vorm  
terug naar haar oorsprong want al bij de oprichting van Artis in 1838 zag 
Westerman een park voor zich waar kennis, cultuur en natuur bijeen kwamen. 

Artis heeft in 2013 weer verdere stappen gezet in de uitwerking van haar 
vernieuwingsplan dat op drie pijlers rust; meer ruimte voor dieren en planten, 
meer ruimte voor educatie en meer ruimte voor erfgoed. 

De belangrijkste stap in de vernieuwing van Artis tijdens het jubileumjaar was 
ongetwijfeld de eerste steen legging van het openbare Artisplein. Op de plaats 
waar Artis 175 jaar geleden is begonnen, in de hoek van de Plantage Kerklaan en 
de Plantage Middenlaan komt een groene oase midden in de drukke oude 
binnenstad van Amsterdam. Een plaats waar Amsterdammers en bezoekers 
aan de stad bijeen komen en kunnen genieten van de rust van de oude bomen 
en de monumentale gebouwen die dit plein omzomen. Een plaats waar, zo 
staat het op de eerste steen, natuur en cultuur samenkomen in een nieuwe 
publieke ruimte.

David Hancocks pleitte nog voor iets anders; aandacht voor de eigen locale 
biodiversiteit. Zijn wens wordt vervuld want aan het openbare Artisplein komt 
een representatie van het Noord-Hollandse veenweidelandschap met zijn 
unieke flora en fauna. In 2013 is het ontwerp hiervoor afgerond en werd 
begonnen met de bouw. Deze volière vormt als het ware de afscheiding tussen 
het openbare en het besloten deel van het park.

Eberhard van der Laan (Burgemeester van Amsterdam), Elvira Sweet 
(gedeputeerde Provincie Noord-Holland), Judith Lingeman (BankGiroLoterij), 
Nelleke Barning (Koninklijke DSM NV) en Cees van ’t Veen (Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed) gaven op 17 juni in de Ledenlokalen symbolisch het startsein 
voor deze vernieuwingen. Dit deden zij door het onthullen van een plaquette en 
door een tijdscapsule te vullen met souvenirs van dit moment opdat het latere 
generaties iets kan onthullen over de grote vernieuwingen in Artis na 175 jaar.

 ~De vernieuwing van Artis 
hoofdstuk 4



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

40

Aan het Artisplein liggen twee prachtige rijksmonumenten: de Ledenlokalen en 
het Groote Museum. In de Ledenlokalen komt ’s werelds eerste dierentuin van 
micro-organismen, de microZOO. De microZOO maakt de onzichtbare maar 
alom aanwezige wereld van micro-organismen zichtbaar. Juist de nu nog 
onbekende wereld van micro-organismen hangt heel nauw samen met de 
bekende ons omringende wereld. En de grote vraagstukken waarmee we 
geconfronteerd worden op het gebied van energie, voedsel, afvalverwerking  
en gezondheid zullen hun antwoord vinden in die nieuw ontdekte wereld  
van microben. 

In 2013 is de organisatiestructuur voor de microZOO op hoofdlijnen goed-
gekeurd. Als gevolg hiervan is een hoofd microZOO benoemd en is een 
laboratoriumchef geworven die de verantwoording draagt  voor het 
laboratorium en alle microbiologische aspecten van de microZOO.  
In 2013 zijn grote stappen gezet als het gaat om de realisatie van de 
tentoonstellingselementen voor de microZOO. De storyboards voor het 
produceren van de animaties en timelapse opnamen zijn gemaakt en er  
is veel beeldmateriaal bijeengebracht voor de educatieve programma’s.  
De opstellingen zijn voor zover als mogelijk ontwikkeld en de (biologische) 
haalbaarheid ervan is vastgesteld. Hierdoor staan de organismen voor het 
merendeel vast en kunnen teksten geschreven worden en beeldmateriaal 
gemaakt worden. Het ontwerp van het laboratorium is uitgewerkt. Met Zeiss 
hebben we een prototype gebouwd van de microscoopconfiguratie.  
Tot slot is er ook begonnen met de ontwikkeling van de new-media  
installaties en het bouwen van de prototypes hiervan. 

In zekere zin spiegelt de microZOO het Groote Museum, het sinds 1947 voor 
het publiek gesloten natuurhistorische museum van Natura Artis Magistra. 
Toen dit museum in 1850 werd geopend had het tot doel om haar bezoekers 
inzicht te geven in de veelheid van de natuur. Bezoekers de ordening van 
Linnaeus en de evolutie theorie van Darwin te duiden. Op een moment dat nog 
grote groepen dieren niet ontdekt waren. Maar in de verwachting dat dit in de 
nabije toekomst wel zou gebeuren.  Artis gaat het monumentale Groote 
Museum restaureren en bereidt hier een nieuw natuurmuseum voor gewijd aan 
de relatie tussen de natuur en de mens. Het stimuleert een holistische blik op 
onze wereld en vraagt aandacht voor zowel de biodiversiteit ver weg als in eigen 
omgeving en de rol van de mens daarin. In het afgelopen jaar is veel tijd besteed 
aan de ontwikkeling van het voorlopig ontwerp van de restauratie van het 
gebouw en de museale concepten voor dit museum. Daarnaast is het 
functionele ontwerp en de inpassing van dit ontwerp in de historische 
monumentale kaders uitgewerkt en is een oplossing gevonden voor de puzzel 
hoe moderne publieksstromen en museale, educatie doelstellingen te 
combineren met het historisch erfgoed.
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In 2013 is grote vooruitgang geboekt met de restauratie van de monumentale 
Ledenlokalen. Fundering, vloeren, draagconstructies en het gehele binnenwerk 
is vervangen. Oude en nieuwe architectuur zullen onderdeel vormen van  
De Ledenlokalen. Wat nog aan 19deeeuwse architectuur en vaak spectaculaire 
en belangrijke interieurs is overgeleverd wordt gerestaureerd. Er worden 
19deeeuwse onderdelen teruggebracht, zoals deuren en dak-ornamenten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het gebouw ernstig beschadigd. Die 
beschadigde delen van het rijksmonument zijn bedoeld voor herbestemming. 
Voor het interieur en de dakopbouw van het middengedeelte is naar een 
nieuwe en moderne oplossing gezocht. Hiervoor worden eigentijdse materialen 
en bewerkingen gebruikt. Desalniettemin is de moderne oplossing geënt op de 
19deeeuwse voorganger wat ritme van kolommen, daglicht en vensters betreft. 
Er is gekozen voor een zo minimaal mogelijk, eigentijds ontwerp. Het ontwerp  
is bescheiden in voorkomen en materiaal. Het wordt licht en contrastrijk ten 
opzichte van de 19deeeuw, maar herkenbaar als een moderne interventie.  
In het noord paviljoen is de oorspronkelijke zalenorde weer hersteld.   
Ook het zuid paviljoen is ontdaan van 20steeeuwse interventies.  
De gerestaureerde Ledenlokalen bieden straks, naast de microZOO ook  
plaats aan een stadsbrasserie, Artis Studio’s en verschillende zalen.

In 2013 zijn de monumentale Salmhuisjes aan de buitenzijde gerestaureerd.  
Uit historisch onderzoek bleek dat de oorspronkelijke kleurstelling van deze  
op het achterste deel van het Artis terrein gelegen huisjes bruin was. Bij de 
restauratie is dit kleurenschema hersteld. 

Het uit 1881/1882 daterende monumentale Aquarium moet urgent 
gerestaureerd worden. Onder invloed van het zoute water uit de bassins is de 
draagconstructie ernstig aangetast. Als er niet wordt ingegrepen kan dit risico’s 
voor medewerkers en bezoekers veroorzaken. In 2013 is daarom begonnen met 
de voorbereidingen van de aanpak van de ontstane problemen. De provincie 
Noord-Holland steunt de restauratie van dit wereldwonder op 1740 houten 
palen met een ruimhartige subsidie van € 750.000,- . Artis heeft zelf in 2013 
een reservering van € 1.000.000,- in haar boeken opgenomen zodat  er op 
korte termijn gestart kan worden met de meest urgente restauraties.

Artis gaat in haar vernieuwing terug naar haar wortels. Al bij haar oprichting  
was Artis een broedplaats voor kunstenaars. Ze kwamen samen op Artis en 
wisselden ideeën uit. Ze schilderden op Artis en schreven, geïnspireerd door  
de natuur gedichten of composities voor Artis. Die rol als culturele broedplaats, 
zoals dat in de 21steeeuw heet, wil Artis weer spelen. Door een podium,  
een inspirator en een plaats van ontmoeting te zijn. Hiervoor is in 2013 een 
kunstcommissie opgericht die een visie op de rol van de kunst in Artis voor  
de toekomst samenhangend zal gaan ontwikkelen. De onderzoekingen die 
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kunstenaar Pavèl van Houten gedurende meer dan 200 uur in de bomen van 
Artis deed zijn daar een moderne variant van. Op een bijna obsessieve en 
microscopische manier is hij te werk gegaan bij het bamboebos, bij de 
Roofdierengalerij, de honingboom bij de Fazanterie en de plataan bij de 
gierenvolière. De uitkomsten van zijn onderzoek zullen onder meer gebruikt 
worden als behangmotieven in de gerestaureerde Ledenlokalen en dan met 
name in het noord paviljoen.

Meer ruimte voor dieren is een van de drie pijlers onder de vernieuwing van 
Artis. Ruimte voor meer dierenwelzijn, voor meer jonge dieren ten behoeve van 
populatiebehoud en voor betere educatieve mogelijkheden. Ook in 2013 zijn 
diverse verblijven aangepast om het welzijn nog verder te verbeteren door 
meer ruimte te creëren, maar tegelijkertijd ook om in de verblijven meer te laten 
zien van de habitat van de dieren. In 2013 is daarom begonnen met de bouw 
van een nieuw verblijf voor de jaguars. Het verblijf bestaat uit rotsformaties en 
struikgewassen en komt op de plek waar voorheen de manenwolven leefden. 
Doordat er in het nieuwe verblijf genoeg rotsen en struiken geplaatst worden 
kunnen de jaguars zich terugtrekken. Ook is het mogelijk de dieren van elkaar te 
separeren. Met het nieuwe verblijf kan Artis een bijdrage leveren aan het in 
stand houden van deze in het wild bedreigde diersoort.

In het afgelopen jaar is Artis ook begonnen met het ontwikkelen van de plannen 
voor een nieuw olifantenverblijf. Het huidige verblijf voldoet niet meer aan de 
eisen die we stellen op het gebied van dierenwelzijn. Het is niet groot genoeg 
om met de sterk bedreigde Aziatische olifant te kunnen fokken en op die 
manier te helpen deze soort voor uitsterven te beschermen. Het nieuwe  
verblijf voor de olifanten komt te liggen op een deel van de huidige 
parkeerplaats. Op 6 november 2013 presenteerde Artis de schetsen van het 
ontwerp waarop te zien is dat het verblijf een grote waterpoel zal bevatten, 
evenals rotsformaties zodat de olifanten kunnen schuilen voor zon en regen  
én zich ook kunnen terugtrekken van elkaar. Vanaf een verdiept aangelegde 
loopbrug zal het publiek de olifanten van dichtbij kunnen zien zwemmen. 

De onechte gavialen worden sterk bedreigd in hun voortbestaan. De onechte 
gavialen in Artis kunnen eindelijk paren. Mede dankzij een bijdrage van het  
Artis Fonds en Lacoste is het nieuwe verblijf voor deze bijna uitgestorven 
krokodillen soort op 4 juli 2013 geopend. In tegenstelling tot het oude verblijf is 
het water nu diep genoeg voor ze om te kunnen paren. Het nieuwe verblijf heeft 
de vorm van een rivierlandschap met poelen, een waterval en oevers waar de 
dieren eieren kunnen leggen. Het vertoont grote gelijkenis met de natuurlijke 
habitat van de gavialen. Niet alleen is de kans op succesvolle voortplanting 
hierdoor groter, het biedt ook betere mogelijkheden het verhaal over de relatie 
tussen de krokodillen en de mens over te brengen. 
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Het Wolvenbos is aangepakt. De inrichting van het buitenperk heeft een 
opfrisbeurt  gehad; de indeling van het landschap is gewijzigd. Er zijn 
hoogteverschillen aangebracht, er is nieuwe beplanting geplant en de 
waterpartijen en bodembedekking is aangepast. Het publiek kan nu via een 
looppad in plaats van via een brug tussen de verblijven door wandelen. Deze 
aanpassingen geven de dieren meer mogelijkheden; ze kunnen nu hoog op de 
uitkijk staan maar zich ook zich terug trekken. Ze kunnen afkoelen in een van de 
waterpartijen en graven/rollen in de verschillende bodemsoorten. Al deze 
mogelijkheden stimuleren dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen 
gedragen. Daarnaast is er een beukenhaag aan het verblijf aangelegd, die kan 
dienen als broedplaats voor vogels.

Tot slot zijn in 2013 ook de pinguïnrots, de bokkenrots voor de 
Alpensteenbokken, het gorillaverblijf, het reuzenschildpaddenverblijf die 
gezelschap gekregen van de neushoornleguanen die zijn meeverhuisd uit het 
Reptielenhuis en het Kamelenveld verbeterd.
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Op 4 juli 2013 werd het nieuwe gavialenverblijf geopend. Het nieuwe verblijf 
heeft de vorm van een rivierlandschap met poelen, een waterval en oevers 
waar de dieren eieren kunnen leggen.
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De ZOOmeravonden waren in 2013 uiterst succesvol, mede dankzij  
het weer. Het programma is uitgebreid met ZOOmeravondvertellingen, 
waarbij  medewerkers van Artis vertelden over hun werk in de tuin.
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Artis is een ensemble met dieren, microben, bomen, planten, sterren, musea, 
kunst en erfgoed. Het verhaal dat we vertellen gaat over de samenhang tussen 
al die onderdelen en vooral over de rol die de mens daarin speelt. Artis heeft 
dan ook een veelheid aan collecties. Levende collecties en dode collecties. Het 
geheel van deze collecties vervult een onmisbare rol bij het realiseren van onze 
missie om mensen te inspireren en zich te laten verwonderen en te leren over 
de natuur en zichzelf.

Onze collecties vormen daarmee het werkkapitaal voor ons leermeesterschap. 
Juist daarom is respectvol beheer en behoud van onze collecties een 
speerpunten van ons beleid.

de diercollectie
In 2013 heeft Artis haar vijfjarig diercollectieplan goedgekeurd. Hierin  
wordt beschreven welke diersoorten in de collectie blijven, in de toekomst  
aan de collectie worden toegevoegd of Artis op termijn zullen verlaten.  
Een gebalanceerd collectieplan dat in de organisatie is ingebed, stelt de 
dierentuin in staat om in relatie tot de collectie snel en proactief beslissingen  
te nemen. Om het collectieplan ten uitvoer te brengen vinden er dieren-
transporten plaats tussen Artis en andere dierentuinen. In 2013 zijn er  
15 zoogdieren, 58 vogels en 15 reptielen ingekomen en 36 zoogdieren,  
120 vogels en 23 reptielen uitgegaan. 

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 het bijdraagt aan  een betere afspiegeling van de 
breedte van de ‘tree of live’ met al de diverse levensvormen, de tweede vraag is 
in hoeverre we de diersoort binnen Artis op een diervriendelijke manier kunnen 
huisvesten en de derde afweging is de waarde die een soort heeft voor onze 
collectie vanuit het oogpunt van natuur- en soortenbehoud. Alle beslissingen 
binnen het diercollectieplan worden op deze drie aspecten getoetst. 

Al sinds de oprichting van Artis in 1838 worden de gegevens van de diercollectie 
nauwkeurig bijgehouden. Eerst met de hand, later op kaarten met behulp van 
een typemachine en tegenwoordig met de computer. Dit gebeurt in het 
International Species Information System (ISIS). Het is de grootste ‘industriële’ 
database ter wereld en het is uniek om informatie op deze manier met elkaar te 
delen. In totaal werken er meer dan 830 instituten vanuit 84 landen aan mee en 
staat er gedetailleerde informatie in van meer dan 2.800.000 dieren en 10.000 
diersoorten. De biologische en medische informatie wordt met elkaar gedeeld 
om de dierpopulaties te beheren en om de ervaring in het fokken en 
grootbrengen van dieren met elkaar te delen. Het systeem bestaat uit 
meerdere databases waarbij de basis bestaat uit de diergegevens, of populair 
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gezegd, het bevolkingsregister. Daarnaast is er de medische database en een 
database om fokprogramma’s te beheren. Omdat de verschillende databases 
onderling geen gegevens konden uitwisselen is besloten om een nieuw systeem 
op te zetten met de naam ZIMS. Dit staat voor Zoological Information 
Management System. Artis heeft als ‘early adopter’ een belangrijke financiële 
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van dit systeem.

In 2012 is ZIMS van start gegaan met de implementatie van de eerste database 
(bevolkingsregister) en Artis is op het eind van dat jaar overgegaan. Het is  
een zeer uitgebreid programma en wordt nog steeds verbeterd en verfijnd.  
Zo kunnen nu bijvoorbeeld ook trainingen, voeding, eieren, verblijven en 
bijbehorende systemen bijgehouden worden. Omdat veel gegevens uit de 
oude database daardoor onvolledig bleken te zijn, zijn die in 2013 in de 
database aangevuld. 

Artis wil haar dieren op een zo goed mogelijke manier huisvesten en vindt het 
stimuleren van natuurlijk gedrag bij dieren erg belangrijk. Er is sinds 2010 een 
biologe aangesteld die een groot deel van haar tijd besteedt aan gedrags-
verrijking. Door middel van gedragsverrijking geeft Artis het dier de mogelijkheid 
zijn natuurlijke behoeften te uiten en zo natuurlijk gedrag te laten zien. Een dier 
dat bijvoorbeeld in de natuur gewend is zijn tong veel te gebruiken tijdens het 
eten, bieden we voer aan op een manier waarbij het zijn tong veel nodig heeft 
om het voer te kunnen bemachtigen. Het doel van Artis is dat gedragsverrijking 
volledig geïntegreerd wordt in de verzorging van alle dieren in Artis.

Er zijn verschillende vormen van gedragsverrijking: sociale verrijking, cognitieve 
verrijking, omgevingsverrijking, sensorische verrijking en voedselverrijking. 
Sociale verrijking omvat het stimuleren dat dieren interactie met elkaar 
aangaan en het houden van verschillende dier(soort)en in een verblijf. Bij 
cognitieve verrijking wordt een dier mentaal gestimuleerd; door bijvoorbeeld 
voer in een puzzel aan te bieden, waarbij het dier uit moet vinden hoe het voer 
bemachtigd kan worden. Sensorische verrijking is alle verrijking die te maken 
heeft met tast, geur, zicht en gehoor. Een voorbeeld hiervan is een voorwerp  
of mest uit het verblijf van een andere diersoort aanbieden aan een dier.  
De laatste vorm, voedselverrijking, is het op een alternatieve manier aanbieden 
van voedsel.

Gedragsverrijking zorgt vaak voor activering van een dier. Een bijkomend 
resultaat is dat het publiek het natuurlijke gedrag van de dieren ervaren. Dit is 
een bijkomend voordeel, maar niet de hoofdreden waarom gedragsverrijking 
wordt toegepast. Het heeft een positief effect op zowel de fysieke als mentale 
staat van een dier, en hiermee op dierwelzijn. En het zorgt ervoor dat de 
diversiteit van gedragspatronen vergroot wordt en er atypsich gedrag 
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voorkomen wordt. Het zorgt voor een zekere onvoorspelbaarheid, waardoor 
een dier gestimuleerd wordt om meer op onderzoek uit te gaan en zijn verblijf 
te verkennen. Een dier wordt mentaal gestimuleerd, het vergroot de 
leercapaciteit, zorgt voor een positieve mentale staat. Een heel belangrijk 
voordeel van gedragsverrijking is dat een dieren in situaties die minder prettig 
zijn voor een dier, zoals een onderzoek van de dierenarts, minder stress 
ervaren. 

Wekelijks voert Artis karkassen aan de roofdieren en roofvogels. De roofdieren 
en roofvogels zijn vleeseters en met behulp van karkasvoeding proberen we de 
dieren op een zo natuurlijk mogelijke manier hun eten te geven. De dieren zijn 
op deze manier veel langer bezig met het verkrijgen van hun voedsel en hebben 
allerlei bijbehorende interacties met elkaar tijdens het eten. Naast dat dit het 
natuurlijke gedrag van de dieren stimuleert, is het voor vleeseters veel gezonder 
om een volledig karkas te eten, dan slechts stukken vlees met bot. Alle 
onderdelen van een karkas hebben een functie voor de vleeseter; in de 
ingewanden en organen van een karkas zitten allerlei belangrijke vitaminen en 
mineralen die noodzakelijk zijn voor het dieet van bijvoorbeeld de vale gier. 

Een laatste aspect van karkasvoeding is dat het een duurzamere en 
goedkopere oplossing is. Alle onderdelen van een karkas worden benut en er 
blijft minimaal afval over. Karkasvoeding heeft ook als voordeel dat we onze 
bezoekers beter kunnen laten zien hoe dieren in het hun natuurlijke omgeving 
voedsel tot zich nemen.

Voeding wordt vaak gebruikt als instrument bij gedragsverrijking. Veel van onze 
dieren, zoals de giraffen, olifanten, vogels en apen krijgen dagelijks verse takken 
aangeboden. Het geven van takken is voor de dieren een grote verrijking omdat 
zij daardoor veel langer bezig zijn met het vergaren van hun voedsel. De takken 
worden verspreid over het verblijf opgehangen en neergelegd en nadat de 
dieren de takken gevonden hebben eten zij er de bast of de blaadjes vanaf door 
de takken te pellen of er op te knagen. Het op deze manier aanbieden van 
voedsel is veel duurder maar de voordelen die het voor de dieren oplevert zijn 
zo groot dat we het graag doen.

Gedragsverrijking valt soms ook samen met een veiliger omgang met de dieren. 
Sinds begin 2013 zijn er twee komodovaranen in de diercollectie gekomen.  
De komodovaraan is de grootste hagedis ter wereld; hij kan wel drie meter lang 
worden. De jonge dieren die naar Artis zijn gekomen, zijn ongeveer een meter 
lang. We zijn met deze dieren een training gestart. Naast dat de training een 
veilige manier van werken is, is de training ook een verrijking voor de dieren. Hun 
intellect wordt aangesproken doordat ze moeten leren wat er van hen gevraagd 
wordt en welke handeling zij dan moeten laten zien.
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Een andere manier om natuurlijk gedrag te stimuleren is de inrichting van 
verblijven. In 2013 zijn er plannen uitgewerkt voor het aanpassen van het 
buitenverblijf van de gorilla’s. De aanpassingen zullen begin 2014 gerealiseerd 
worden. Dit project zorgt voor meer afwisseling in het buitenperk van de 
gorilla’s; het stimuleert hun onderzoekend vermogen en zorgt voor meerdere 
plekken die interessant zijn voor hen om te verblijven. Er komen nieuwe bomen 
in het verblijf om in te klimmen, die beschutting geven en waaraan 
verrijkingsmaterialen zoals voerballen, touwen en hangmatten opgehangen 
zullen worden. Er komen ‘peuterstammen’ waarin voer verstopt kan worden dat 
de gorilla’s er met takjes uit kunnen halen. Verschillende schuilmogelijkheden 
waar de dieren kunnen schuilen bij regen of wind en waar ze zich voor elkaar 
kunnen verstoppen. 

Gedragsverrijking in Artis wordt ondersteund vanuit Stadsdeel Centrum met 
een subsidie van € 20.000,-. Artis is Stadsdeel Centrum bijzonder dankbaar 
voor deze subsidie en waardeert het dat ook de gemeente Amsterdam 
gedragsverrijking en dierenwelzijn hoog op de agenda heeft staan.

Om een gezonde collectie dieren in Artis te krijgen en houden hebben we een 
diercollectieplan opgesteld. We leggen met onze diercollectie een focus op 
biodiversiteit en op bedreigde diersoorten, waarvoor binnen het European 
Endangered species Programs (EEP), het European Studbook Programs (ESB) 
en de Taxon Advisory Groups (TAG) van de European Association of Zoos and 
Aquaria (EAZA) behoefte is aan extra capaciteit. Hiermee wordt volledig 
gehoor gegeven aan één van de belangrijkste doelstellingen van dierentuinen: 
de instandhouding van soorten door middel van fok en eventuele 
herintroductie in het wild. De fokprogramma’s hebben het doel om te kunnen 
dienen als ‘back up’ voor de in het wild levende populaties. Zo ontstaan in 
dierentuinen als het ware schaduwpopulaties van in het wild bedreigde 
diersoorten. Artis heeft in haar diercollectie veel soorten waarvoor een 
intensief gecoördineerd fokprogramma (EEP) of minder intensief 
fokprogramma (ESB) bestaat. Met deze soorten doen we actief mee  
aan 48 EEPs en 42 ESBs.

Onderdeel van dat liefdevol omgaan met dieren is een zorgvuldig populatie-
beleid. Uitgangspunt van ons beleid is dat er alleen gefokt wordt met dieren 
wanneer dit bijdraagt aan gezonde populaties. Dat kan gaan om de eigen 
populatie maar ook om populaties in andere dierentuinen en in voorkomende 
gevallen ook om de populaties in de oorspronkelijke wilde natuur.
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Voor het welzijn van onze dieren is het goed wanneer ze zich voortplanten. 
Bovendien zijn jonge dieren voor het publiek niet alleen leuk om te zien maar 
ook heel erg leerzaam. Jaarlijks worden er honderden dieren geboren op Artis. 
De meeste dieren blijven op Artis of vinden een plaats in een andere dierentuin. 
Sommige dieren worden uitgezet in hun oorspronkelijke leefmilieu. De 
fokprogramma’s worden door ons zo ingericht dat geboortes van dieren 
waarvoor geen plaats is (zogenaamde surplus-dieren) zo veel mogelijk wordt 
voorkomen.

Artis coördineert het Europese fokprogramma van de ijsbeer, kleine kantjil, 
zwartvoetpinguïn, klipdas en de 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 m.b.t. de fok en uitwisseling van dieren binnen de EAZA 
dierentuinen. 

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

Om de oorspronkelijke structuren weer in ere te herstellen is een 
inrichtingsplan vastgesteld dat in fases wordt uitgevoerd. De oorspronkelijke 
vormgeving van het park met de paden in Engelse landschapsstijl met hun 
bestrating, hekjes en meubilair zal door het gehele park dezelfde uitstraling 
krijgen. De daarin liggende eilanden van dierverblijven, gebouwen met 
omliggend groen en tuinen krijgen een eigen karakter met hun eigen 
plantcombinaties. In 2013 is grote voortgang geboekt met het uitvoeren  
van dit programma.

Een tweede organiserend principe voor het groen in Artis is ‘Wild Artis’. Wild 
Artis zorgt voor meer de diepte in het groen. Hierbij wordt onder meer gekeken 
naar de bloeiverspreiding door het jaar. Het streven is om zo lang mogelijk 
bloeiende planten met nectar leverende bloemen te hebben zodat  insecten 
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voedsel hebben. De eerste resultaten zijn al hoorbaar want in 2013 hamerden 
aanzienlijk meer spechten in de tuin.

Artis richt haar tuin op zo’n manier in dat er veel vrucht- en besdragende 
planten staan voor de vogels. Het hele onderhoudsplan in de tuin is veranderd 
door blad te laten liggen voor verrijking van de aarde en zodoende een rijker 
microleven opgang te brengen. De eerste resultaten waren dit jaar al zichtbaar 
doordat we veel meer paddenstoelen hadden. Bovendien komt er een betere 
balans in de grond waardoor droogte en lange natte periodes beter kunnen 
worden opgevangen. Bijkomend voordeel is ook dat door een bladlaag te laten 
liggen de vorst en de zon de wortels minder beschadigen. Ook plant Artis onder 
andere voor de reptielen en apen zoveel mogelijk planten die eetbaar zijn en 
waar de dieren de bladeren van kunnen plukken. Zo zijn er pluktuinen aangelegd 
voor de schildpadden. Daarnaast onderzoekt Artis welk snoeiafval  aan welke 
dieren kan worden gegeven. Hier snijdt het mes aan twee kanten; minder 
snoeiafval en een gevarieerder dieet voor de dieren. 

Er wordt veel geplant in Artis. De bomencollectie is ook in 2013 uitgebreid.  
De meest bijzondere boom die in 2013 is geplant is ongetwijfeld de toona 
sinensis flamingo. Een boom die in het voorjaar prachtig roze kleurt. De boom  
is bij de Salmhuisjes aan de achterzijde van Artis geplant. De boom is vooral 
bijzonder omdat het de verblijfplaats vormt van het geschenk dat het 
Artispersoneel aan het park heeft gegeven ter herinnering aan het 175-jarige 
jubileum. In de boom zit een prachtig bronzen steenuiltje.  

In het najaar van 2013 werd Nederland getroffen door een enorme storm. We 
moesten zelfs de tuin tijdelijk sluiten. Iets wat al in jaren niet was voorgekomen. 
Artis kwam helaas niet ongeschonden uit de storm. Een ruim 120 jaar oude 
beuk is op het chimpanseeverblijf gevallen en ook een oude hemelboom naast 
het chimpanseeverblijf is omgewaaid. Bij de walibi’s is een bijna 100 jaar oude 
honingboom omgewaaid. Artis zal nieuwe bomen planten om deze 
onherstelbare stormschade op te vangen. 

De bomen worden voor de toekomst geplant, want het zal decennia duren 
voordat de bezoekers kunnen genieten van hun machtige kronen. De 
boomcollectie (het Artis-arboretum) bestaat uit 270 boomsoorten waarvan 70 
monumentale bomen, waaronder de oudste boom van Amsterdam, een eik die 
op ruim 250 jaar wordt geschat. Ook voor wat betreft de boomcollectie is het 
streven om een zo groot mogelijke diversiteit op te bouwen.

de historische en museale collecties
Artis heeft in de loop van haar bestaan een schat aan objecten verzameld,  
van schilderijen tot speciaal voor Artis gecomponeerde muziekstukken,  
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van zoölogische objecten tot bronzen beelden, van poëzie en proza dat op 
Artis ontstond tot zoölogische objecten of van jaarboekjes en penningen tot 
monumentale gebouwen. Al die collecties zijn verweven met de musea binnen 
Artis. En ze vervullen een onmisbare rol bij het aanzetten tot reflectie over de 
samenhang tussen natuur en cultuur. Artis wil daarom haar diverse collecties 
nog beter toegankelijk maken. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor het 
nieuwe Groote Museum dat de eigen collecties en ook tot nu toe nog niet 
ontsloten collecties van andere instellingen ten toon zal stellen. Een belangrijke 
eerste stap in het respectvol behoud en beheer van de collecties is de 
registratie. In 2013 zijn meer dan 1.500 objecten geregistreerd in het nieuwe 
digitale collectieregistratiesysteem. Het gaat dan om vaak bijzonder oude en 
unieke objecten uit de kunstcollectie, de educatieve collectie, de historische 
collectie en het Artis-archief. De registratie is mede mogelijk geworden omdat 
de personele bezetting verder is geprofessionaliseerd. In 2013 zijn de 
procedures op het gebied van bruiklenen, schenkingen en dagelijkse gang van 
zaken verder aangescherpt. 

De historische collectie van Artis groeit elk jaar. In het afgelopen jaar schonk 
Gijs Scholten zijn levenswerk aan Artis, een collectie met 445 opgezette vogels. 
Het is een bijzondere en ontroerende collectie die niet statisch is opgezet maar 
de vogels in actie toont en soms zelf de vorm heeft van een klein diorama. In 
2013 ontving Artis daarnaast meer dan 400 natuurhistorische objecten uit 
diverse andere collecties. Ook de kunstcollectie is in 2013 sterk uitgebreid. Artis 
ontving 155 kunstwerken van mevr. C. Leopold, de kleindochter van de 
19deeeuwse schilder Henri Verstijnen. Deze echte dierentekenaar vond zijn 
inspiratie op Artis. Vaak schilderde hij vogels omdat deze dieren zich goed 
lenen om een symbolische betekenis te verbeelden. In 2013 ontving Artis ook 
een prachtige verzameling moderne kunstwerken met dieren. Een deel van 
deze bijzondere werken is tentoongesteld in de nieuwe aanwinstenvitrines in 
het Aquarium. Voor het inrichten van het nieuwe Groote Museum heeft Artis 
185 oud-Artis objecten in bruikleen gekregen. Een heel bijzondere bruikleen die 
Artis ontving is het schilderij ‘De omnibus voor de hoofdingang van Artis’ dat in 
1874 in opdracht van G.F. Westerman door N.M. Wijdoogen werd gemaakt. 

Een wel zeer belangrijk onderdeel van de historische collectie van Artis is het 
monumentale erfgoed. In het park van Artis staan 27 monumenten. Gebouwen 
met heel verschillende verhalen. Zoals het oorspronkelijke café Eik en Linde 
waarin nu de wilde honden leven maar dat vóórdat Artis het gebouw in 1863 
overnam; als herberg ook een oord van lichte zeden geweest zou zijn. Of de 
verhalen van de onderduikers die gedurende de Tweede Wereld oorlog in de 
Roofdierengalerij  verstopt zaten. De verhalen van de monumenten vormen 
een onlosmakelijk onderdeel van de geschiedenis van Artis. 
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Respectvol behoud en beheer van deze monumenten is een van de 
speerpunten in het beleid van Artis. In 2013 is het historisch onderzoek in de 
Ledenlokalen verder gegaan. Leonieke Polman heeft nader kleurenonderzoek 
gedaan en heeft het gebruik van de verschillende ruimtes en de daarbij 
behorende hiërarchie onderzocht. Artis realiseert zich dat historische 
interieurs een kwetsbaar onderdeel van ons cultureel erfgoed vormen en dat 
de herinrichting van historische ruimtes met grote zorgvuldigheid moet 
gebeuren. Er wordt daarom veel in onderzoek geïnvesteerd. Naast het 
onderzoek van Polman heeft ook Barbara Laan een advies uitgebracht hoe de 
historische ruimtes in de Ledenlokalen te restaureren. In nauwe samenwerking 
met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Bureau Monumenten & 
Archeologie is in 2013 een restauratieplan voor deze 19deeeuwse interieurs 
ontwikkeld. Een restauratie die mede mogelijk is gemaakt door een subsidie van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. De zorgvuldigheid waarmee dit plan is 
ontwikkeld is een duidelijke adstructie hoe serieus Artis haar taak als 
erfgoedbeheerder neemt. 

Het verzamelen van boeken is een van de historische pijlers van het 
Genootschap Natura Artis Magistra. De historische boekencollectie van de 
Artisbibliotheek met haar prachtige bijbehorende interieur is een zeldzame 
parel. In het jubileumjaar heeft Artis haar collectie boeken uitgebreid met de 
uitgave van een aantal boeken. In de eerste plaats was dat ‘Ik hou van Artis’, een 
boek vol herinneringen aan Artis. Een boek dat Artis als 175 jaar mensentuin 
portretteert. Over de bezoekers, verzorgers, dierenartsen en kunstenaars en 
nog veel meer. Van de hand van Huub Beurskens verscheen ‘Het 
Artisbestiarium’ een bloemlezing van meer dan 70 dierengedichten uit de 
wereldliteratuur. Het werd voorzien van een voorwoord van de hand van Erik de 
Jong. Speciaal voor de jonge lezers en de volwassen voorlezers is ‘Hoera we 
gaan naar Artis’ uitgegeven. Een bloemlezing van bekende en minder bekende 
verhalen, versjes en tekeningen over Nederlands oudste dierentuin.  Het zet 
kinderen op een leuke en ontspannen manier aan om na te denken over natuur 
en hoe je naar natuur kijkt. Voor de eigen medewerkers is het boek ‘Ons Artis’ 
uitgegeven met persoonlijke herinneringen van het Artis-personeel. De 
Artisbibliotheek heeft ter viering van haar 175 jarig bestaan ‘De natuur op 
papier’ uitgegeven. Een rijk geïllustreerd boek over de prachtige collectie van de 
bibliotheek. Artis-professor Erik de Jong schreef hiervoor een bijdrage over de 
historie van het gebouw en haar collectie.  
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Ter herinnering aan het 175-jarig jubileum schonk het Artispersoneel  een 
prachtig bronzen steenuiltje aan het park. Hij staat in een boom bij de 
Salmhuisjes.
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Gera Havertong las voor uit het boek Hoera we gaan naar Artis. In dat 
jubileumboek zijn de mooiste kinderverhalen over Artis verzameld.
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Artis wil een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit, in eigen land en 
in de ons omringende wereld. Dat doet Artis primair door bezoekers bewust te 
maken van de samenhang tussen natuur en cultuur en de impact van menselijk 
handelen op de natuur. Artis wil daarmee liefde en zorg voor de natuur 
stimuleren. Liefde en zorg die zich vertaalt in bewuster en duurzamer gedrag. 
Maar Artis wil ook buiten haar eigen grenzen in de ‘echte natuur’ een bijdrage 
leveren aan natuurbehoud. Dat doet Artis door het geven van voorlichting en 
opleidingen, door mankracht in te zetten en door het bieden van inhoudelijke 
expertise zoals hulp bij het doen van subsidieaanvragen, het bijdragen in 
vakkennis en het begeleiden en trainen van medewerkers. In enkele gevallen 
geeft  Artis ook een financiële bijdrage.

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 grondneushoorn-
vogel. In Azië wordt de Komodovaraan gesteund en in Latijns Amerika de jaguar.  
In Nederland wordt jaarlijks een bijdrage geleverd aan de kweek en 
herintroductie van de knoflookpad. Ook is Artis actief betrokken bij de 
ontwikkeling van de dierentuinen in Paramaribo en Yerevan (Armenië).

Afrikaanse wilde honden
Om de Artis bijdrage aan het behoud van de bedreigde wilde hond verder te 
completeren steunt Artis sinds 2013 de natuurbehoud organisatie Painted  
Dog Conservation. Deze organisatie heeft tot doel om door middel van actie, 
voorlichting en onderzoek de Afrikaanse wilde hond in Zimbabwe te 
beschermen. Dit is hard nodig aangezien deze unieke diersoort met uitsterven 
wordt bedreigd. Liepen er honderd jaar geleden nog 500.000 wilde honden 
door Afrika, vandaag de dag zijn dat er nog maar 5.000-8.000. De grootste 
bedreiging vormt de mens,  die de habitat van de wilde honden vernietigt. 
Jaarlijks sterven er veel dieren in strikken en door aanrijdingen. De financiële 
steun van Artis komt geheel ten goede aan de organisatie van meerdaagse 
safarikampen voor kinderen via het zogenaamde  Iganyana Children’s Bush 
Camp Program.

Kinderen vormen de toekomst. Schrijnend genoeg hebben de meeste lokale 
kinderen nog nooit echt een kijkje in hun eigen natuur genomen. Dit staat in 
schril contrast met de toeristen die jaarlijks naar Zimbabwe komen om op 
safaritocht te gaan. Als de kinderen gevraagd wordt een giraffe te tekenen 
weten ze niet wat ze moeten tekenen. Als ze niet eens weten hoe een dier eruit 
ziet hoe kun je ze dan vragen het te beschermen? Het Painted Dog 
Conservation Project laat de kinderen van de lokale scholen daarom vier dagen 
kosteloos in het kindersafarikamp logeren. Tijdens hun verblijf leren de 
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kinderen over de natuur, natuurbescherming en de wilde honden en gaan ze op 
een safari tocht door het Nationale wildpark. Waardoor  kinderen kennis maken 
met hun eigen natuur en ze die leren te respecteren. Het is een aanpak die 
naadloos aansluit bij de visie van Artis om liefde en zorg voor de natuur te 
stimuleren.  

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

Artis heeft in 2012 de handen ineengeslagen met Stichting RAVON (Reptielen, 
Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) om een reddingsplan voor de 
knoflookpad op te stellen en uit te voeren. In 2013 zijn die plannen verder 
uitgevoerd. In juli 2013 zijn 34.800 in Artis gekweekte knoflookpadjes in het wild 
uitgezet. Het doel is om binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden in 
het wild op gang te brengen die ervoor zorgt dat er binnen 20 jaar sterke 
populaties knoflookpadden ontstaan, die zich op eigen kracht kunnen 
voortplanten en kunnen overleven.

Awely
Awely is een Franse organisatie die zich inzet voor natuurbehoudprojecten  
in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Awely opereert vanuit de overtuiging dat 
natuurbehoudactiviteiten alleen werken wanneer de lokale bevolking bij  
het proces wordt betrokken. De organisatie richt zich op twee soorten 
bedreigingen: de directe confrontaties tussen mens en dier en het effect  
van menselijk handelen op de biodiversiteit en bedreigde diersoorten.

In 2013 heeft Artis bijgedragen aan projecten in Manas National Park. Manas  
is een nationaal park in de Indiase staat Assam en wereldberoemd vanwege  
de Bengaalse tijger. Het park werd in 1985 opgenomen in de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO. Artis heeft met name bijgedragen aan projecten die de mogelijke 
conflictentussen boeren en wilde dieren proberen te beperken en aan 
projecten die het overgebruik van grasland beperken zodat de habitat van  
de Indische-olifant en -neushoorn wordt behouden.
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Armenië 
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. Doel van het project is het overbrengen van liefde en 
zorg voor de natuur aan de lokale bevolking. 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. Een goed voorbeeld daarvan in 2013 was de Artis veterinair die 
naar het project is gegaan om de medewerkers te trainen in het voorkomen en 
behandelen van dierziekten. Ook helpt Artis financieel en om bijvoorbeeld 
politieke steun te verkrijgen bij de lokale regering om zo diverse projecten te 
kunnen realiseren. 

Afrikaanse zwartvoetpinguïn 
Artis coördineert het Europese fokprogramma van de Afrikaanse 
zwartvoetpinguïn en steunt SANCCOB (Southern African Foundation  
for the Conservation of Coastal Birds), een natuurbehoudsorganisatie die  
als doel heeft de vogels, in het bijzonder de bedreigde soorten - zoals de 
zwartvoetpinguïn - in het kustgebied van Zuidelijk Afrika te beschermen en  
te herintroduceren. Artis draagt bij aan drie activiteiten van SANCCOB.  
Onder andere aan kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de 
herstellende vogels en de kleine kuikens, voordat zij teruggeplaatst  
kunnen worden in het wild. Artis heeft financieel bijgedragen aan het  
Mobile Science Lab waarin leerlingen in de klas de mogelijkheid krijgen  
om experimenten en onderzoek te doen en zo meer te leren over de  
natuur en de bedreigingen door vervuiling. 

Artis maakt ook onderdeel uit van het Chick Bolstering-project. In dit project 
worden verzwakte en verlaten pinguïnkuikens verwijderd uit de wilde 
pinguïnkolonies en in het SANCCOB centrum verzorgd, zodat zij aangesterkt 
weer kunnen worden uitgezet in het wild. Tevens wordt in dat project de 
mogelijkheid onderzocht om een nieuwe kolonie pinguïns te starten om de 
situatie van deze bedreigde soort minder kwetsbaar te maken.

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 en maakt onderdeel  uit 
van het meest ambitieuze ‘rewilding project‘ van Latijns Amerika. Zo zijn de 
reuzenmiereneter en het pampahert al geherintroduceerd en zal dit ook 
gebeuren met de tapir en de pekary. 
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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 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 negentig procent van de bevolking  
de terugkeer van de jaguar ondersteunt. 

In 2013 is een geschikt fokstel jaguars gelokaliseerd dat zal worden 
overgebracht naar het project. Hun nakomelingen zullen opgroeien in  
semi-wilde condities en volgens de verwachting zullen er vanaf 2016 
herintroducties in het Iberá National Park mogelijk zijn. Met de steun  
van Artis zijn GPS-halsbanden gekocht waarmee de jaguars gevolgd  
kunnen worden. 

Quagga
Artis neemt deel aan Quagga, het natuurbeschermingsfonds vanvan een aantal 
Nederlandse dierentuinen. Quagga is een initiatief van een aantal Nederlandse 
dierentuinen en steunt kleine en grote projecten 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 2013 ondersteunde Quagga een viertal projecten: de 
bescherming van de kraamkamers van de bedreigde hamerhaai in Costa Rica, 
een onderzoeks project naar de bedreigde Grevy zebra in Kenia, de 
bescherming van de ernstig bedreigde blauwoog-maki (een halfaap) in 
Madagaskar en de educatieve kinderkampen van het Afrikaanse wilde honden 
project in Zimbabwe

grondneushoornvogel 
Artis steunt sinds 2013 het ‘Mabula ground hornbill project’. In dit project  
wordt de grondneushoornvogel op meerdere manieren ondersteund, o.a.  
door 2e kuikens uit het wild met de hand groot te brengen en het her-
introduceren van nieuwe familiegroepjes in gebieden waar de soort van  
origine ook voorkwam. Ook heeft Artis een bijdrage geleverd aan één van  
de onderzoeken in het project  door dna en veren van vogels uit de eigen 
collectie aan te leveren.  Ook is er een uitgebreid educatief programma  
om met name schoolkinderen in het leefgebied van de hoornraaf voor te 
lichten over de soort om met name de tolerantie hiervoor  te verhogen. 
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komodovaraan
Artis ondersteunt het ‘Wae Wuul Reserve Protection Programme’. 
Komodovaranen (varanus komodoensis) komen voor op vijf eilanden in 
zuidoost Indonesië waaronder in het Wae Wuul natuur reservaat op Flores. 
Sinds tientallen jaren gaat het slecht met de komodovaraan door aantasting 
van hun leefgebied met name door de uitbreiding van menselijke neder-
zettingen, ontbossing en de toename van landbouw. Het Wae Wuul natuur 
reservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en begrenst tevens 
de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied in het 
Komodo National Park. Onderdeel van het project zijn patrouilles om stroperij 
en illegale houtwinning tegen te gaan.  Ook wordt de lokale bevolking voorgelicht 
over onder meer het duurzaam gebruik van het natuurlijk leefgebied en wordt 
de wildstand, van komodovaraan en prooidieren, nauwlettend in de gaten 
gehouden. Een belangrijke basis voor deze activiteiten vormt een wachtpost 
die tevens door het project is opgeknapt en weer functioneel is gemaakt.
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Om geld in te zamelen voor de olifanten, ging Artis een samenwerking aan 
met Techreturns. Techreturns zamelt oude telefoons in om te recyclen of 
een tweede leven te geven. Voor elke ingeleverde telefoon ging er minimaal 
€1,- naar de olifanten. 
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Artis wil zo duurzaam mogelijk zijn. Zo is bijvoorbeeld het reclamedoek  
dat op de Overhoeks-toren aan het Amsterdamse IJ hing hergebruikt.  
Er zijn onder meer duurzame Artis-tassen van gemaakt, die worden 
verkocht in de winkel. 
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Artis agendeert de fragiele relatie tussen mens en natuur en wil liefde en zorg 
voor de natuur stimuleren. En Artis vindt dat je zelf het goede voorbeeld moet 
geven. In de praktijk moet brengen wat je predikt. Dit betekent dat Artis in haar 
eigen organisatie duurzame keuzes maakt. Daar is Artis al enige jaren mee bezig 
en dit ontwikkelproces wordt gevolgd via het milieumanagementsysteem van 
de ISO 14001 certificering. Artis was in 2012 de eerste dierentuin in Nederland 
die het ISO 14001 en NEN milieu certificaat kreeg. De ISO-certificering is een 
erkenning voor de inspanning die Artis levert om zich altijd, bij elke activiteit  
en elk project, af te vragen welke milieumaatregelen mogelijk zijn om de milieu-
impact te verminderen.

2013 heeft Artis een coördinator duurzaamheid benoemd om het speerpunt 
duurzaamheid middels het jaarlijkse Operationeel Plan in de organisatie  
verder uit te rollen. Van het opstellen van beleidsstukken tot het stimuleren  
van collega’s, van het verduurzamen van de inkoop tot verdere afvalscheiding, 
in alle organisatieonderdelen is Artis aan de slag met duurzaamheid.

In 2013 is begonnen met een duurzamere samenwerking tussen de plant- en 
diervakgroepen in Artis. Zo wordt het afval van de plantafdeling (denk aan 
onkruid, snoeihout) als voer aan de dieren aangeboden. Dit zorgt ervoor dat er 
minder afval geproduceerd wordt en dat er tevens minder voer nodig is. Ook is 
er een pilot gedaan met een zogenaamde ‘plukroute’. Deze plukroute bestaat 
uit geselecteerde planten waar de dierverzorgers van kunnen plukken voor de 
dieren. Dit zorgt voor een gevarieerder dieet voor de dieren met meer kruiden 
in het voer en is tevens een duurzame vorm van voedselproductie; we 
produceren het zelf en het is binnen handbereik. Daarnaast gebruiken we meer  
seizoengroenten in de diëten. 

Om het publiek te informeren hoe Artis haar bedrijfsvoering zo duurzaam 
mogelijk maakt is er een speciale rondleiding ontwikkeld.  Tijdens die 
rondleiding laten we onder meer zien hoe we tegenwoordig de bevroren vis 
droog ontdooien. Het levert minder waterverbruik op en zorgt dat de vis minder 
beschadigt tijdens het ontdooien waardoor er aanzienlijk minder verlies 
optreedt. 

In de microZOO laten we zien dat micro-organismen de toekomst hebben.  
Zelf gebruiken we ze al om verblijven schoon te maken. In plaats van chemische 
schoonmaakmiddelen gebruiken we een natuurlijk product op basis van 
probiotica. We brengen de boodschap van de microZOO in de praktijk en  
zijn daarmee bovendien duurzamer. 
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De kunst- en de natuurhistorische collectie van Artis zijn in de zomer  
van 2013 uitgebreid met werken van de hand van Peter Vos, Gijs Scholten 
en Henri Verstijnen.
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Een deel van het parkeerterrein wordt gebruikt voor het nieuwe 
olifantenverblijf. Artis vroeg in 2013 het publiek om een cadeau  
voor het 175-jarig jubileum. De ruimhartige donaties worden gebruikt  
om het nieuwe olifantenverblijf te realiseren.
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De Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch 
Genootschap Natura Artis Magistra is een non-profitinstelling en is afhankelijk 
van anderen om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Door steun van 
derden kan Artis haar leermeesterschap in de praktijk brengen, haar collecties 
en het erfgoed toegankelijk houden voor haar bezoekers en participeren in 
natuurbehoudprojecten. Artis ontvangt geld van particulieren, bedrijfsleven, 
vermogensfondsen en overheden.

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

Het CBF stelt de norm dat de kosten voor eigen fondsenwerving niet meer 
mogen bedragen dan 25% van de inkomsten. Artis slaagt hier doorgaans goed 
in en zet zich in om de kosten zo laag mogelijk te houden.  In 2013 kon Artis het 
jaar afsluiten met een kosten/baten ratio voor fondsenwerving van 11%.  Artis 
onderzoekt hoe in de toekomst de verwervings- en uitvoeringskosten voor 
fondsenwerving flexibeler kunnen worden gemaakt, waardoor er beter kan 
worden ingespeeld op eventueel achterblijvende inkomsten.

Een andere norm van het CBF is het voeren van een klachtenprocedure.  
Artis heeft een heldere klachtenprocedure die voldoet aan de eisen.

gedragscode
Artis past primair de zogeheten cultural code of governance toe. Gezien de 
fondsenwervende activiteiten van Artis is ook de compliance aan de code of 
governance afkomstig van de VFI beoordeeld. Op het gebied van planvorming 
omtrent fondsenwerving, communicatie met vrijwilligers en vierjaarlijkse 
evaluatie van de controlerend accountant worden in 2014 de laatste stappen 
gezet ter completering van de compliance aan deze beide codes of 
governance.

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

een nieuw olifantenverblijf
In 2013 heeft Artis zich voor het eerst sinds jaren met een heel specifiek  
doel tot particulieren en bedrijven gericht; een bijdrage voor het nieuwe 
olifantenverblijf. In een brede campagne, met eigen website en veel  
pr-aandacht werden particulieren en bedrijven opgeroepen om Artis te  
helpen het parkeerterrein te herbestemmen als plek voor een nieuw,  
uitgebreid olifantenverblijf. Zodat ook dat stuk Artis, écht Artis wordt.   
De aftrap van deze campagne werd gevormd door de gift van drie 
olifantenkunstwerken van de Zuid-Koreaanse kunstenares Min Kim.  

Een bijzondere samenwerking in dat kader was die met Techreturns. Dit bedrijf 
zamelt oude telefoons in om deze te recyclen of een tweede leven te geven in 
Azië, Afrika en andere minder ontwikkelde regio’s.  Artis ontving voor elke 
ingeleverde telefoon een vergoeding. Dat helpt ons om de bouw van het 
olifantenverblijf te realiseren. En de samenwerking met Artis hielp Techreturns 
om een groener en duurzamer imago te krijgen. Het is een goed voorbeeld een 
intrinsiek kloppend thema van Artis ook commercieel verantwoord ingezet kan 
worden.  

Bedrijven konden een olifantenpakket afnemen. Daarmee steunen ze op een 
waardevolle manier de olifanten én profileert het bedrijf zich bij het brede 
publiek. In 2013 namen de volgende bedrijven een olifantenpakket af: Eurofiber 
Nederland B.V.,  CEWE Fotoboek, dhr. A.J.H. Reijns, Gaasbeek Jansen, VBVB ict, 
Fast Flex, Wijnbergen Elektrotechniek, Brenntag, Gassan Diamonds, Stairway 
trappen, Weg van het Midden, Moos, Kramer Staaltechniek en Studio Linse.

Een mooie manier om Artis te steunen is door het organiseren van een feest of 
een zakelijk evenement op Artis. Het historische park met haar monumentale 
zalen biedt de unieke mogelijkheid om een bijeenkomst te organiseren die veel 
verder gaat dan een diner in een zaal. Juist de koppeling met dieren en planten 
in het park maken van een bijeenkomst op Artis een bijzonder en feestelijk 
moment. In 2013 zijn voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers weer tal van 
bijeenkomsten georganiseerd. Opvallend is dat in 2013 er een verschuiving 
zichtbaar werd naar wat kleinere evenementen.

particuliere bijdragen
Het publiek draagt bij aan Artis via de entreeheffing, winkelverkoop, 
evenementen, activiteiten en het cursusaanbod, lidmaatschap, horeca en 
parkeren. Gelukkig kon Artis ook in 2013 rekenen op de steun van particulieren 
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in de vorm van eenmalige schenkingen, periodieke schenkingen en 
nalatenschappen. We zijn blij met deze vele grotere of kleinere bijdragen  
die we krijgen van het publiek en danken deze particulieren hartelijk.

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

sponsoren 2013
• Rabobank Amsterdam & Omstreken
• Canon
• Vrumona
• Eurest
• Illy
• Unilever Foodsolutions Nederland
• Teeuwissen Rioolreiniging B.V. 

Wij danken Koninklijke DSM N.V. hartelijk voor de grote steun die zij verlenen aan 
de realisatie van de microZOO. Artis is ook dankbaar dat de ontwikkeling van de 
microZOO ondersteund wordt door Calgate-Palmolive Nederland B.V., Chrisal 
N.V./SA, Galapagos N.V., Intervet International B.V., MMD, MSD Animal Health 
Nederland, MSD B.V.,Netherlands Genomics Initiative,  VWR,  Waternet N.V., 
Yakult en Zeiss.

adoptie
Een van de krachtigste wervingsinstrumenten voor sponsorgelden is 
dieradoptie. Het adopteren van een dier blijkt een aantrekkelijke manier voor 
een organisatie om zich aan Artis te binden. Steeds meer organisaties en 
bedrijven kiezen er voor, ondanks het economisch beslist niet rooskleurige 
moment, hun bekendheid te vergroten en hun imago van ‘groen’ en 
‘maatschappelijk bewust’ te verbeteren door intensieve samenwerking met 
Artis. In 2013 is het aantal adoptanten en de totale waarde van de 
adoptantenportefeuille gestegen. Artis is de onderstaande adoptanten 
dankbaar voor hun steun: 

adoptant adoptiedier 
ABN AMRO MeesPierson amoerpanter Vladimir
ADEK groene leguaan
ADP keizer tamarins
Aeroprint trompet zwanen
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adoptant adoptiedier 
Amsterdamse Glashandel van Beemdelust zwarvoetpinguïn koppel
Amsterdamse Hockeyclub uilenkopmeerkatten
Annet Gelink Gallery struisvogel Sanaa
Aon Risk Solutions serval Louis
Aon Risk Solutions netgiraffe Fuzu
Arbo Unie netpythons
Arcadis Nederland B.V. vuursalamanders
BAM Schakel en Schrale beverratten
Becker boomkikker
Binnenstad Advocaten  mannen koppel   

zwartvoetpinguïns
Boommarktverkenningen fennek
Bouwteam P & O stokstaartjes 
BSH Huishoudapparaten B.V.  wasberen
Bugaboo International smaragdgroene rozenkever
Cabinet DN boommiereneter
Canal Company capybara’s
ChipSoft mandril Ndoki
CSU Cleaning chimpansee Safira
CTSN – Holkema Group kameel Yeti
De Bijenkorf bijenkorf
de heer D.J. Bakker westelijke laaglandgorilla Akili
De Maatschappij Euraziatische lynx Tilde
De Praktijk gundi’s
De Vier Elektromotoren kea’s
De Vos & Partners N.V. Hudson baywolf Vera
Delta Lloyd Aziatische olifant Yindee
Dinxperlo hyacinth ara 
DR&DV Media Services witgezichtsaki
Draijer wijngaardslakken
Dura Vermeer Beton & Waterbouw B.V. Weidevogelvoliere
Duyts Bouwconstructies roelroel paar
Elspec sidderalen
Energique Higgens roodbuik tamarins
Erdo voor Gevel en Dak prévost eekhoorn
EVS Totale Dienstverlening zwarvoetpinguïn koppel
Eye Film Instituut Film ‘Le Charmeur’
Fatboy The Original B.V. Aziatische olifant Thong Tai
Fort Advocaten vale gieren
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf  dwergoeistiti
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf  rode varies
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adoptant adoptiedier 
Geofox Lexmond zwarvoetpinguïn koppel
GHV-Bouw zwarvoetpinguïn koppel
Gottmer serval Louis
Greenberg Traurig blauwe morpho
Greenlink  Aldabra reuzenschildpad 

Moukapa
Hard Rock Café  zwarvoetpinguïn koppel
Hazet-Reiniging wasberen
Hellebrekers Technieken  helder water Californische 

zeeleeuwen
Hoëgh Autoliners  zeewater
Holding IOB lichtgevende vissen
HSH Huurman Schilderwerken zwarvoetpinguïn koppel
I Finance luipaardhaai
Ibis hotels heremietibis
Ibis UvA rode ibissen
ING  leeuwen
Ingenieursbureau Amsterdam chimpansee Quincy
Integra  zwarvoetpinguïn  koppel
Isiz                                                        fennek
Jump! Communicatie roodoogmakikikker
Jurriens bouwservice stokstaartjes
Kantjil & De Tijger kantjils
Karakter Grevy zebra Jonas
Koi Brothers koi karpers
Koninklijk Instituut voor de Tropen  kantjils
Koninklijke Industrieele Groote Club sneeuwuil
Koninklijke Saan Europese kraanvogel
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
Koppert Biological System hommelkolonie
KPMG grote miereneter Ramon
Kramer Staaltechniek Afrikaanse wilde hond
Lacoste onechte gaviaal
Lexence Afrikaanse spiesbokken
Linklaters netgiraffe Jelani
MaRoDan  Hudson Baywolf Alfa
Mattens Register Accountants prairiehondjes
MEC Global mandril Makana
Meerleveld Alpensteenbok 
Moos zwarte slingerapen
Moovs chimpansee Shangwe
Nijssen piranha’s
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adoptant adoptiedier 
Nuon, part of Vattenfall pinguïn koppel
OLVG chimpansee Leen
ORAM koraal
ORTEC zwarvoetpinguïn koppel
Parlevliet & Van der Plas zwarvoetpinguïn koppel
Patina chimpansee Amber
PC Hoensbroek zwartvoetpinguïn koppel
Phanta Vision netgiraffe Ramla
PRA OdourNet B.V. Maleise tapir Aya
Radio Rotor Amsterdam  Tokkeh gekko en 

Madagascardag gekko
Randstad Elektrotechniek olifantvis
Randstad Nederland witstaartstekelvarken
Reliance Californische zeeleeuw Caroline
RON - A.D. beermarters 
Roskam zwarvoetpinguïn koppel
Rots Maatwerk Zuid Amerikaanse Tapir Carlo
Rubinstein gouden leeuwaapjes
Sawadee Reizen Californische zeeleeuw Puck
SDA Print + Media  chimpansee Vizuri
SGG Netherlands rode bosmieren
Soops  uilvlinder
Specsavers International  Indiase brilslang
Spereco pauwoog zoetwaterrog 
Suriname Holidays luiaard
TA-HWA kleine panda’s
Tapir Tape  Zuid Amerikaanse tapir Ydra
Taxidermy.nl  zuidelijke hoornraaf
Techreturns olifant Mumba
Ten Have  keizer tamarins
Teuwissen Installatie Groep koningspython
Thyssen Krupp Alpensteenbokken
Topshelf Hudson bay wolf Vera
Van der Tol Hudson bay wolf Saska
Van der Wind Verpakking & Nic Oud papiervlinder
Van Ede & Partners ganzen
VBK rode neusberen
VConsyst chimpansee Wakili
Vlasman sponsoring
Vola kroonkraanvogel
Fam Voûte / Tom Voûte Fonds blauwe pijlgifkikkers
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adoptant adoptiedier 
Walraven Schilders wasberen
Waternet Amsterdamse gracht
Wieringen Prins gnoe
Wintertaling talingen
Yakult  Westelijke laaglandgorilla 

Shomari
Yip Management NL Westelijke laaglandgorilla Douli
ZANOX brilbeer Balu
Zwartjes van 1883 zwarte jaguar Inaja

overheden
In 2013 hebben de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en 
diverse ministeries steun gegeven aan het werk en de vernieuwingsplannen van 
Artis. Voor de steun in 2013 gaat speciale dank uit naar:

overheden project 
Gemeente Amsterdam  instandhoudingssubsidie
Gemeente Amsterdam /stadsdeel Centrum  diergedragsverrijking
Provincie Noord-Holland  restauratie van het 

monumentaal erfgoed
  restauratie van het Aquarium
Kansen voor West /
programma onderdeel Amsterdam  microZOO
Ministerie van Economische Zaken /
Pieken in de Delta microZOO microZOO
Ministerie van Economische Zaken  de educatieve vernieuwing  

van Artis
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed   restauratie Ledenlokalen 

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

Wij danken de onderstaande partners heel hartelijk:

fondsen en stichtingen  project  
VSB Fonds  restauratie Ledenlokalen 

en Groote Museum
BankGiro Loterij   driejarige steun  

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

 ~geef om Artis 
hoofdstuk 8



Het predicaat ‘Koninklijk’ is in 2013 verlengd. Artis-directeur Haig Balian  
en algemeen curator János Szánthó voor het schilderij van  
Koning Willem III in de Koningszaal.
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In Artis is op 10 april een Zuid-Amerikaanse tapir geboren. Het is een 
mannetje en hij heet Alexandro.
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In 2013 waren er binnen Artis 365 collega’s actief, verdeeld over 157 
medewerkers en 34 oproepkrachten en 174 vrijwilligers. Artis streeft naar een 
evenwichtige leeftijdsopbouw en man/vrouw-verdeling van het 
personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan een goede 
samenwerking in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters, 
maar ook tussen personeelsleden onderling. Artis wil ook professioneel groeien 
door medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen. De begrippen 
vakmanschap en leermeesterschap staan daarbij centraal.

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

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

In 2013 is verder gebouwd aan het opleidingshuis van Artis. Opleidingen zijn 
meer ingekaderd in de visie op het toekomstige Artis. Waardoor het ook 
duidelijker is welke opleidingsbehoefte er nu echt is. Een belangrijk onderdeel 
van het opleidingshuis is de uitbouw en verbetering van het Artis-gilde. Het 
Artis-gilde is een intensieve training voor medewerkers van Artis met als doel 
om alle medewerkers binnen Artis over eenzelfde basiskennis van Artis te laten 
beschikken. Nieuw in 2013 is dat er een begin is gemaakt om de opleiding 
modulair te maken zodat deze beter aangepast kan worden aan de specifieke 
wensen van vakgroepen, functies en rollen. Daarmee is de opleiding minder 
generiek maar specifieker en persoonlijker geworden.

In 2013 zijn er voor het middenmanagement drie trainingen gehouden.  
De vakgroephoofden werden getraind en opgeleid op het gebied van de 
praktische aspecten van het leidinggeven.  Onderwerpen als de rol van  
de bedrijfsarts, ziekteverzuim en de verplichtingen uit de wet Poortwachter,  
en diverse juridische aspecten van leidinggeven kwamen aan de orde.
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Om de kwaliteit en professionaliteit van de Artis-publieksvrijwilligers nog verder 
te vergroten kregen zij extra scholing over diverse onderwerpen. In veel gevallen 
zijn de vrijwilligers het eerste contact met het publiek. Ze hebben dan ook een 
belangrijke rol als het gaat om het overbrengen van kennis over en liefde voor 
de natuur. Er is in dat proces ook afscheid genomen van vrijwilligers die niet 
meer konden voldoen aan de nieuwe normen. 

structuur en procesverbetering
De belangrijkste kerntaak van het cluster dier & plant is de operationele 
aansturing van de dier- en plantvakgroepen, vooral omdat het functioneren 
hiervan direct invloed heeft op het welzijn van dieren en planten en de beleving 
van de bezoekers. In 2013 is er een reorganisatie doorgevoerd binnen het 
cluster. Hoofddoel hiervan was de effectiviteit binnen het cluster dier & plant, 
maar ook tussen de diverse clusters, verder te verhogen en dus bij te dragen 
aan een financieel gezonde organisatie. Deze structuurverandering speelt 
tevens in op de huidige en toekomstige veranderingen in Artis: zo heeft Artis 
een nieuw diercollectieplan en staan er projecten gepland voor de bouw van 
nieuwe en herinrichting van bestaande verblijven. Dit zal een kleinere/minder 
brede diercollectie tot gevolg hebben en minder maar modernere verblijven. 
Dat vraagt om een flexibele organisatie met minder specialisten en meer 
generalisten die breed inzetbaar zijn. In 2013 zijn stappen gezet om de kennis 
beter te verspreiden en te beter te borgen bij met name jongere medewerkers. 
Jonge medewerkers die het toekomstige Artis mede vorm gaan geven en 
daarom meer uitdagingen zullen worden geboden en daardoor beter kunnen 
inspelen op de toekomstige uitstroom van oude, ervaren dierverzorgers. 

cao
In 2013 is de leisure cao waarin Artis deelneemt afgelopen. Artis heeft zich niet 
aangesloten bij de nieuwe cao. In eerste aanleg heeft Artis wel deelgenomen 
aan de gesprekken die moesten leiden tot een nieuwe cao. Maar gaandeweg 
het proces ontwikkelde de cao zich zodanig dat Artis zich hier niet bij heeft 
aangesloten. Het deed geen recht aan de specifieke situatie waarin Artis zich 
bevindt. Artis heeft nu haar eigen arbeidsvoorwaarden. 

ziekteverzuim en fysiotherapie
In 2013 is het ziekteverzuim gedaald naar 5,5%, dat is 1,8% lager dan het jaar 
ervoor. De daling is mede een gevolg van de aandacht die ziekteverzuim binnen 
de gehele organisatie heeft gekregen waardoor er beter gestuurd kan worden 
op integratie. Het verzuimpercentage kwam grotendeels door een aantal 
langdurig arbeidsongeschikte medewerkers. Voor langdurig zieke collega’s zijn 
re-integratie trajecten afgesproken om deze medewerkers zo snel mogelijk 
weer gezond aan het werk te krijgen. Positief is dat de aandacht voor preventie 
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van verzuim goed is doorgevoerd, waardoor het verzuimpercentage ‘kort 
verzuim’ steeds laag bleef. In 2013 was het langdurige verzuim een 
aandachtspunt binnen Artis en dat lijkt nu redelijk onder controle. Een logische 
volgende stap is om nu te gaan kijken naar het kortdurend verzuim. 

Artis zorgt goed voor medewerkers. Om de zware belasting op spieren te 
ondersteunen is de oefenruimte bij de fysiotherapiepraktijk in 2012 uitgebreid 
tot een volwaardige oefenruimte waar alle spiergroepen aangepakt en 
behandeld kunnen worden. Ook in 2013 kon dit als onderdeel van de 
behandeling onder begeleiding van de fysiotherapeuten.

stagiairs en vrijwilligers
Voor Artis zijn stagiairs en vrijwilligers van groot belang. Ze vervullen op veel 
plekken een onmisbare rol. Artis heeft vrijwilligers die direct contact hebben 
met het publiek. Zij worden regelmatig bijgeschoold. Voor het Planetarium zijn 
er in 2013 bijvoorbeeld nieuwe Planetariumvrijwilligers opgeleid. Hierdoor 
konden iedere vakantieperiode nieuwe voorstellingen worden aangeboden. 
Veel jonge bezoekers hebben in de zomer hun ruimtepaspoort in Artis gehaald 
en er werd in verschillende thema’s live door het heelal heen gevlogen. Ook de 
cursussen waren populair in het Planetarium en werden ondersteund door 
vrijwilligers waardoor het Planetariumsysteem optimaal kon worden ingezet.  
Artis heeft ook vrijwilligers die werkzaam zijn binnen vakgroepen die geen direct 
contact hebben met het publiek. Nieuw in 2013 waren de vrijwilligers die ons 
helpen bij de opzet van de microZOO. 

jubileum
Het thema van het 175-jarig jubileum van Artis is herinneringen. Om ook  
met elkaar herinneringen op te halen is een groot feest voor medewerkers, 
vrijwilligers en oud-medewerkers van Artis georganiseerd. De betrokkenheid 
van oud-medewerkers bij Artis is groot. Dat bleek uit het feit dat vrijwel iedereen 
gehoor gaf aan de uitnodiging om samen 175 jaar Artis te vieren.  
Om de herinneringen ook voor de toekomst vast te leggen is het boek  
‘Ons Artis’ uitgegeven. In dat boek staan de persoonlijke herinneringen van 
medewerkers en vrijwilligers van Artis.

ondernemingsraad 
In 2013 hebben veel medewerkers contact gezocht met de ondernemingsraad. 
Door onduidelijkheden in de situatie rondom de cao, updates in de 
personeelsgids en de vele projecten die in de tuin speelden werd het orgaan 
vaak als informatiebron gebruikt. Dit was voor de ondernemingsraad aanleiding 
om de interne communicatie centraal te stellen als belangrijkste ontwikkelpunt 
voor de organisatie in de komende jaren. Er is hierover goed overleg geweest 

 ~organisatie 
hoofdstuk 9



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

84

tussen ondernemingsraad, de directie en personeelszaken en er zijn 
actiepunten benoemd voor het komende jaar.   

De OR en de directie vergaderden in 2013 zes keer over het beleid van Artis en 
tweemaal met een delegatie van leden van de Raad van Toezicht. Er is open 
gediscussieerd over het operationeel plan 2014, personele zaken en komende 
nieuwe projecten. Over diverse nieuwe beleidsvoorstellen is advies uitgebracht 
aan de directie. Gerdi Verbeet is gevraagd de rol als vertrouwenspersoon van 
de ondernemingsraad in de Raad van Toezicht over te nemen bij het afscheid 
van Cees Vervoorn, die deze functie de afgelopen 9 jaar heeft vervuld. 

De ondernemingsraad bestond in 2013 uit acht personen:
• Milo Grootjen, werkzaam bij cluster publiek (voorzitter)
• Fanny Schutte, werkzaam bij cluster dier en plant (secretaris)
• Peter Berkhout, werkzaam bij de cluster infrastructuur (2e voorzitter)
• Christiane Willard, werkzaam bij de cluster dier en plant (2e secretaris)
• Bert Voges, werkzaam bij de cluster directie en staf
• Ruth Vrijland, werkzaam bij de cluster dier en plant 
• Ron Schoenmaker, werkzaam bij cluster infrastructuur
• Wendy van Trigt, werkzaam bij de cluster publiek

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

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.  
De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd.  
De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal 
herbenoembaar. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden 
opgesteld en registreert alle (neven)functies van haar leden. De leden van de 
Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. 
Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van Artis gemaakte 
kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt toegestaan. Deze 
vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar inzichtelijk en nader 
toegelicht en bedragen in het boekjaar 2013 nihil. Leden van de Raad van 
Toezicht zijn noch bestuurders noch werknemers van de Stichting. De Raad van 
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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 zesmaal bijeen in 2013. De Financiële Commissie 
van de Raad van Toezicht kwam in 2012 tweemaal met de accountant bijeen. 
Daarnaast vonden er twee algemene gang van zaken-vergaderingen plaats. 
Hierbij was naast de OR, de algemeen directeur en het hoofd p&o, ook een lid 
van de Raad van Toezicht aanwezig.

samenstelling Raad van Toezicht per 14 april 2014

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

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

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

Pepi Rozendaal
Termijn tot 1 juli 2014.

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

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

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

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

directie
De dagelijkse leiding van Artis berust bij de directie, behoudens hetgeen 
hiervan in de statuten of bij nadere richtlijnen van de Raad van Toezicht is 
uitgezonderd, met inachtneming van door de Raad van Toezicht genomen 
besluiten. Artis wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen 
directeur. De algemeen directeur wordt benoemd, ontslagen en geschorst 
door de Raad van Toezicht. De vaststelling van het salaris en de regeling van de 
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overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschieden door de 
Raad van Toezicht. Daarnaast kan de Stichting vertegenwoordigd worden door 
de procuratiehouders met inachtneming van hun volmacht. De algemeen 
directeur kan een of meer leden van het personeel volmacht verlenen om Artis 
te vertegenwoordigen. Deze personen kunnen de titel van directeur verkrijgen. 
De directie bestond in 2013 uit één persoon: algemeen directeur Haig Balian.

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

beschermvrouwe
De beschermvrouwe van Natura Artis Magistra is Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Margriet.
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Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Salmhuisjes zijn  
verstopte verzetsgedichten gevonden.
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In juli zijn vijf Afrikaanse wilde honden geboren in het vernieuwde verblijf. 
Deze soort wordt ernstig bedreigd, bedreigd. De geboorte is een 
waardevolle bijdrage voor het internationale fokprogramma.
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10.1 vermogensbeleid
10.1.1 continuïteitsreserve
Natura Artis Magistra streeft ernaar de gerealiseerde inkomsten zo doelmatig 
en effectief mogelijk te besteden aan de doelstelling. Vanzelfsprekend dient 
het voortbestaan van de Stichting te worden gewaarborgd. Het doel is dat deze 
reserve minimaal de helft van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (voor 
Artis te definiëren als zijnde de personeelskosten (2013: € 9 miljoen)) bedraagt. 

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

10.2 boekjaar 2013
Het jaar 2013 is voor Artis ook in financieel opzicht een bijzonder jaar gebleken. 
Het jubileumjaar was op een recordhoogte van 1,3 miljoen bezoekers begroot 
en die verwachting is ruimschoots overtroffen door een bezoekersaantal van 
bijna 1.378.000. Daardoor zijn met name de inkomsten uit entree en parkeren 
hoger ten opzichte van de begroting (€ 868.000 resp. € 77.000). 

In het boekjaar 2013 werd een voorziening van € 1 miljoen getroffen voor  
de aanvang met de noodzakelijke restauratie- en herstelwerkzaamheden  
voor het behoud van het Aquarium. Voorts zijn er meer incidentele en  
grote onderhoudsprojecten uitgevoerd, waaronder de vervanging van de 
speeltuin en het schilderwerk en houtrotherstel aan de Salmhuisjes, waarbij 
deze Rijksmonumenten in de historische kleurstelling zijn gerenoveerd.

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

In het boekjaar 2013 is de korting op de instandhoudingsubsidie voor het eerst 
in volle omvang in de cijfers zichtbaar.
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Het dagbezoek is in 2013 ten opzichte van het jaar daarvoor met 21,8% 
toegenomen. Het bezoek van leden is gedaald met 2%. In totaal heeft  
Artis in 2013 11,0% meer bezoekers ontvangen dan in 2012. Deze unieke 
bezoekersaantallen máken het jubileumjaar en het illustreert de bijzondere 
band van het publiek met Artis. Niettemin verwacht Artis in 2014 weer een 
genormaliseerd bezoekersaantal.

bezoekersaantallen 2013
Begroot 

2013 2012
Begroot 

2014

bezoekers met dagkaarten 723.600 642.270 574.679 579.020

educatief bezoek 108.405 107.730 108.450 100.980

aantal dagbezoekers 832.005 750.000 683.129 680.000

bezoek van leden 545.956 550.000 558.126 555.000

totaal bezoek 1.377.961 1.300.000 1.241.255 1.235.000

Lidmaatschappen 2013 2012

volwassenen 47.767 48.540

jeugd 25.354 25.879

senioren 10.245 9.622

peuters 8.364 8.849

overige 3.064 2.657

totaal aantal 
lidmaatschappen 94.794 95.547

Het aantal betalende leden is, in deze moeilijke economische omstandigheden, 
met een kleine 0,3% gedaald.
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10.3  vergelijking 2013, 2013 begroting,  
2012 en 2014 begroting

 2013
Begroot 

2013 2012
Begroot 

2014
€ € € €

baten
baten uit eigen fondsenwerving 1.279.228 937.500 1.577.867 1.175.000

subsidies van overheden 4.751.210 4.725.000 5.193.980 4.740.000

entreegelden 8.912.379 8.044.000 7.085.568 7.625.867

lidmaatschapsgelden 4.059.737 3.800.000 3.973.605 4.020.000

Artis Evenementen 1.011.461 1.400.000 1.558.633 1.107.500

overige exploitatiebaten 2.373.578 2.136.300 2.326.312 1.856.380

22.724.378 21.407.800 22.092.117 20.854.747

lasten
besteed aan doelstelling 20.163.297 18.868.000 19.174.620 18.854.569

kosten eigen fondsenwerving 147.439 150.000 135.199 150.000

kosten beheer en administratie 1.630.181 1.500.000 1.273.799 1.500.000

21.940.917 20.518.500 20.583.618 20.504.569

resultaat boekjaar 446.677 524.300 1.132.347 20.178

resultaat en bestemming
Het resultaat over 2013 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor 
dierverblijven. 

Per 31 december 2013 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 (2013: 
€ 9 miljoen)) bedraagt. Een toevoeging aan de continuïteitsreserve uit het 
resultaat over 2013 wordt niet noodzakelijk geacht.

baten
De totale opbrengsten 2013 zijn ten opzichte van 2012 gestegen met € 673.000 
(3,0%) tot € 22.388.000. De opbrengst uit eigen fondswerving was in 2012 
uitzonderlijk en liet een bovengemiddeld hoog beeld zien. De opbrengst uit 
entreegelden is als gevolg van het uitzonderlijk hoge bezoekersaantal in 2013 
vergeleken met 2012 fors gestegen met € 1.826.000 tot € 8.912.000.  
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Ook stijgingen in revenuen uit lidmaatschapsgelden en overige exploitatiebaten 
(waaronder parkeergelden en horecapacht) zorgden voor  
hogere opbrengsten in 2013. 

De baten uit eigen fondsenwerving namen ten opzichte van vorig jaar  
af als gevolg van lagere inkomsten uit nalatenschappen.

De omzet uit evenementen heeft de verwachte hoogte niet behaald vanwege 
de slechte marktomstandigheden en de restauratiewerkzaamheden aan de 
nabijgelegen Ledenlokalen.

lasten
In 2013 zijn de totale kosten toegenomen met € 1.357.000 (6,6%)  
tot € 21.941.000. De stijging is verklaarbaar door aanhoudend hoge kosten  
voor (groot) onderhoud aan (historische) gebouwen en dierverblijven.  
Artis slaagt er in deze kosten beheersbaar te houden, waardoor de stijging  
van de kosten op de lange duur beperkt blijft. 

De voornaamste oorzaak van de kostenstijging is gelegen in het voorzien van  
€ 1 miljoen voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het Aquarium.

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief 
dotaties aan diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2013 € 8.183.000 
en zijn daarmee gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 371.000).  
Dit wordt veroorzaakt door wijzigingen in het personeelsbestand.

begroting 2014
In 2014 rekent Artis op 1.235.000 bezoekers (555.000 bezoeken van leden  
en 680.000 dagbezoekers). 

In de begroting 2014 is rekening gehouden met de opening van de microZOO, 
studio’s, verhuurbare ruimtes en het restaurant na oplevering van de 
Ledenlokalen die gedurende 2013 en 2014 worden gerestaureerd.

Voor het jaar 2014 is een bezoekersaantal van 15.500 voor de microZOO en 
8.100 voor een combinatiebezoek Artis – microZOO. Dit resulteert aanvullend 
in begrote entreegelden van respectievelijk € 150.000 en € 195.000.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, 
sponsoring , brutomarge winkelverkopen en adoptie van dieren en groen) 
worden jaarlijks voorzichtig begroot.

 ~financiën 
hoofdstuk 10



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

94

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.

In de exploitatiekosten is rekening gehouden met aanloopkosten in relatie  
tot de opening van de microZOO. Dit betreffen personeelskosten en  
kosten met betrekking tot de ontwikkeling van een educatief programma,  
de publiciteitscampagne en de ontwikkeling van een website en platform  
voor microbiologie.

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2014 bedraagt € 20.000 positief.

 2013
Begroot 

2013 2012
Begroot 

2014
in percentages:
besteding doelstelling t.o.v. baten 90% 90% 88% 92%

eigen fondsenwerving 11% 16% 9% 13%

beheer en administratie 7,3% 7,2% 5,9% 7,3%

besteding doelstelling t.o.v. lasten 92% 92% 93% 92%

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 besteding doelstelling t.o.v. lasten wordt berekend door de 
totale besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de lasten.

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

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

 ~financiën 
hoofdstuk 10



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

95

Het percentage beheer en administratie wordt berekend door de totale kosten 
van beheer en administratie te delen door de totale baten van Artis. Artis 
streeft naar een percentage van 7% of lager. De laatste jaren (2010-2013) 
schommelt dit percentage bij Artis rond 5%. Uit onderzoek van de 
Transparantprijs (over jaarrekeningen 2010-2012) blijkt dat de kosten van 
beheer en administratie variëren van 3,4% (2013) tot 4,0% (2010).

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2013 en 2014 hoger dan 
gebruikelijk als gevolg van vernieuwingskosten op het gebied van ICT, waarvoor 
tijdelijk meer arbeidskracht (1 fte) wordt ingezet en een externe projectleider is 
aangetrokken.

De aan de kosten van beheer en administratie toe te rekenen kosten bestaan 
uit de salariskosten van directie, managementassistentie, afdeling planning & 
control en het overkoepelend (algemeen) deel van de afdeling personeel & 
organisatie. Daarnaast zijn accountantskosten, assurantiekosten en 
soortgelijke algemene beheerskosten aan deze kostencategorie toegerekend.
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Kunstenaar Pavèl van Houten bracht in juli alle onderdelen in kaart  
van een honingboom, een plataan en een bamboebos in Artis.
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Na een draagtijd van bijna acht maanden is chimpansee Amber  
op 27 augustus bevallen van een gezond jong.
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11.1 balans per 31 december 2013
toelichting 31 december 2013 31 december 2012

€ € € €
activa
vaste activa

materiële  
vaste activa
levende have 11.4.3.1 1 1

gebouwen en  
dierverblijven 11.4.3.1 7.981.119 7.589.010

installaties,  
transportmiddelen 
en inventaris 11.4.3.1 1.118.699 1.421.204

in uitvoering 11.4.3.1 159.572 1.551.925

9.259.391 10.562.140

vlottende activa
voorraden 11.7.1.1 192.417 152.063

vorderingen
Gemeente  
Amsterdam 11.4.3.2 230.860 236.199

debiteuren 11.7.1.2 732.052 1.030.713

belastingen 843.603 319.853

overige vorderingen 
en overlopende 
activa 11.4.3.3 511.310 920.468

2.317.825 2.507.233

effecten 11.4.3.4 115.135

liquide middelen 11.7.3.1 14.814.847 11.447.331

totaal 26.699.615 24.668.767
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toelichting 31 december 2013 31 december 2012
€ € € €

passiva
eigen vermogen
stichtingskapitaal 45 45

continuïteitsreserve 11.4.3.6 4.500.000 4.500.000

bestemmingsreserves 11.4.3.7 3.841.073 3.394.396

8.341.118 7.894.441

voorzieningen
onderhoud 11.4.3.8 1.000.000 0

pensioenvoorziening 11.4.3.8 505.587 550.846

voorziening FPU 11.4.3.8 8.649 22.651

WW-voorziening 11.4.3.8 248.810 297.345

ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 11.4.3.8 448.135 415.920

personeelsvoorziening 11.4.3.8 11.393 94.832

jubileumverplichtingen 11.4.3.8 97.942 86.156

2.320.516 1.467.750

langlopende schulden
langlopende leningen 11.4.3.9 1.416.646 1.718.536

lening Gemeente 
Amsterdam 11.4.3.9 148.742 155.825

1.565.388 1.874.361

kortlopende schulden
crediteuren 3.809.156 1.928.673

kortlopend deel 
langlopende leningen 11.4.3.9 308.973 308.973

belastingen en  
sociale verzekeringen 366.498 348.256

overige schulden en 
overlopende passiva 11.4.3.10 9.987.966 10.846.313

14.472.593 13.432.215

totaal 26.699.615 24.668.767

 ~jaarrekening 
hoofdstuk 11



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

101

11.2  winst- en verliesrekening over 2013
toelichting 2013 begroot 2013 2012

€ € €
baten
baten uit eigen  
fondsenwerving 11.4.4.1 1.279.228 937.500 1.577.867

subsidies van  
overheden 11.4.4.2 4.751.210 4.725.000 5.193.980

entreegelden 8.912.379 8.044.000 7.085.568

lidmaatschapsgelden 4.059.737 3.800.000 3.973.605

Parkzalen 1.011.461 1.400.000 1.558.633

overige exploitatie-
baten 11.7.2.1 2.373.578 2.136.300 2.326.312

22.724.378 21.407.800 22.092.117

lasten
besteed aan  
doelstelling 11.4.4.3 20.163.297 18.868.000 18.854.569

kosten eigen  
fondsenwerving 11.4.4.1 147.439 150.000 135.199

kosten beheer en 
administratie 11.4.4.4 1.630.181 1.500.000 1.273.799

21.940.917 20.518.500 20.583.618

resultaat boekjaar 446.677 524.300 1.132.347

resultaatbestemming 2013  begroot 2013 2012
€ € €

continuïteitsreserve 11.4.3.6 0 0 261.826

bestemmingsreserves 11.4.3.7 466.677 524.300 870.521

resultaat boekjaar 446.677 524.300 1.132.347
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11.3 kasstroomoverzicht over 2013
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

toelichting 2013 2012
in duizenden € € € € €

kasstroom uit  
operationele activiteiten

resultaat boekjaar 447 1.132

aanpassingen voor:
afschrijvingen op  
materiële vaste activa 11.7.2.2 2.312 2.374

dotatie/(onttrekking) voorzieningen 11.4.3.8 853 -614

3.165 1.760

verandering in werkkapitaal

toename vorderingen
11.4.3.3 en 

11.7.1.2 189 -822

afname voorraden 11.7.1.1 -40 24

toename kortlopende schulden 11.4.3.10 1.040 698

1.189 -100

netto kasstroom uit  
operationele activiteiten 4.801 2.792

kasstroom uit investerings
activiteiten
investeringen in materiële  
vaste activa 11.4.3.1 -1.009 -918

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

toename effecten 11.4.3.4 -115 0

-424 -309

toename geldmiddelen 3.368 1.565

 ~jaarrekening 
hoofdstuk 11



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

103

toelichting 2013 2012
in duizenden € € €

mutatie geldmiddelen
geldmiddelen per 1 januari 11.7.1.3 11.447 9.882

toename geldmiddelen 3.368 1.565

geldmiddelen per  
31 december 11.7.1.3 14.815 11.447

11.4  toelichting op de balans en  
winst- en verliesrekening

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

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

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

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

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

De boekwaarde per 31 december 2013 van de uitbreiding Plantage Doklaan 
bedraagt € 1.774.633 (historische kostprijs 1999 t/m 2013: € 5.780.520). 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.4.1.7 eigen vermogen

algemeen
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de 
doelstelling van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt 
gepresenteerd als continuïteitsreserve of als bestemmingsreserves in het 
kader van de doelstelling wordt dit gepresenteerd als overige reserves. 

bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van het vermogen 
gepresenteerd dat door het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. 
Dit vastgelegde vermogen kan niet ingezet worden voor andere activiteiten 
zonder dat het bestuur besluit over bestemmingswijziging.
De bestemmingsreserves worden onder andere gevormd ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot investeringen in projecten.

11.4.1.8 voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en 
verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.
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Ingaande het boekjaar 2013 heeft Artis besloten een voorziening te vormen 
voor projecten waarvoor een hoge mate van urgentie geldt ten aanzien van het 
verrichten van groot onderhoud. Deze mate van urgentie wordt bepaald door 
een combinatie van enerzijds de wens het betreffende pand voor Artis langjarig 
in stand te houden en anderzijds de noodzaak binnen afzienbare termijn tot 
actie terzake te komen. Dotaties en onttrekkingen vinden plaats op basis van 
een specifiek groot onderhoud -urgentieplan voor het betreffende pand.

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

De pensioenvoorziening wordt op basis van de beste schatting gewaardeerd. 
Hierbij is de verplichting gewaardeerd tegen de contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen 
De voorziening voor WW wordt gebaseerd op de contante waarde van de 
verwachte toekomstige verplichtingen.

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

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

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

De voorzieningen hebben, tenzij anders vermeld, overwegend een langlopend 
karakter.
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11.4.2 grondslagen voor bepaling van het resultaat
11.4.2.1 algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de aan het 
verslagjaar toegerekende baten enerzijds en lasten anderzijds. De baten 
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij 
voorzienbaar zijn.

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

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

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

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

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

totaal levende 
have

gebouwen 
en dier

verblijven

installaties, 
transport

middelen 
en  

inventaris

materiële 
vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

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

31 december 
2012
aanschaffings-
waarde 1 20.285.030 6.420.961 1.551.925 28.257.916

cumulatieve  
afschrijvingen 0 -12.696.020 -4.999.757 0 -17.695.777

boekwaarde 1 7.589.010 1.421.204 1.551.925 10.562.139

mutaties 2013
investeringen 0 1.910.219 490.931 736.557 3.137.707

afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.518.109 -793.436 0 -2.311.545

opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -2.128.910 -2.128.910

0 392.109 -302.505 -1.392.353 -1.302.749

31 december 
2013
aanschaffings-
waarde 1 22.195.249 6.911.892 159.572 29.266.714

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -14.214.129 -5.793.193 0 -20.007.322

boekwaarde 1 7.981.119 1.118.699 159.572 9.259.391
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€ €
de investeringen gedaan en in gebruik 
genomen in 2013 betreffen:

installaties, transportmiddelen  
en inventaris
automatisering en telecom apparatuur 360.365

ontdooicel 28.922

kar met hogedrukspuit op zonne-energie 24.000

twee koffiemachines De Ontmoeting 19.911

vorkheftruck 15.200

overige 42.533

Totaal installaties, transportmiddelen 
en inventaris 490.931

Gebouwen en dierverblijven
Fazanterie Oude Kweek 1.910.219
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De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering is als volgt:

31 december 
2012

uitgaven in 
2013 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2013

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2013

€ € € €
masterplan
projecten
Apen- en Vogelhuis 9.382.531 72.925 0 9.455.456

ledenlokalen 1.217.356 6.466.378 0 7.683.734

microZoo 2.801.525 2.473.393 0 5.274.918

Groote museum 950.972 462.533 0 1.413.505

parkeergarage 1.147.554 36.922 0 1.184.476

voorbereidings-
kosten Masterplan 1.016.945 0 0 1.016.945

kennisplein 178.690 282.927 0 461.617

totaal masterplan
projecten 16.695.573 9.795.078 0 26.490.651

af: ontvangen  
doelsubsidies  
en -fondsen -24.295.880 -9.267.186 0 -33.563.066

vooruitontvangen 
subsidies -7.600.307 527.892 0 -7.072.416

De nog te besteden doelsubsidies en -fondsen zijn verantwoord onder de 
overige schulden en overlopende passiva.
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31 december 
2012

uitgaven in 
2013 resp.

ontvangen 
subsidies in 

2013

opgeleverde 
investeringen

31 december 
2013

€ € € €
overige projecten
verblijf onechte 
gavialen 40.730 464.494 0 505.224

Jaguars -515.365 247.163 0 -268.202

Aquarium 0 -139.096 0 -139.096

uitbreiding  
olifantenverblijf 0 -113.393 0 -113.393

Aldabra verblijf 0 67.392 0 67.392

Fazanterie  
(Hoge Volière) 0 37.711 0 37.711

renovatie pand 
Weltevreden 0 23.912 0 23.912

Fazanterie  
(Oude Kweek) 1.859.540 50.679 -1.910.219 0

serververnieuwing 135.727 82.964 -218.691 0

overig 31.293 14.731 0 46.024

totaal overige 
projecten 1.551.925 736.557 -2.128.910 159.572
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doelstelling
Van de totale materiële vaste activa worden voor directe aanwending  
in het kader van de doelstelling van Artis aangehouden:

doelstelling levende 
have

gebouwen 
en dier

verblijven

installaties, 
transport

middelen en 
inventaris

materiële 
 vaste 

activa in 
uitvoering

totaal

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

31 december 
2012
aanschaffings-
waarde 1 17.952.516 4.998.212 1.551.925 24.502.653

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -11.778.235 -3.984.142 0 -15.762.377

boekwaarde 1 6.174.281 1.014.070 1.551.925 8.740.276

mutaties 2013
investeringen 0 1.910.219 138.348 736.557 2.785.124

afschrijvingen 
in boekjaar 0 -1.284.858 -470.755 0 -1.755.613

opgeleverd 
in boekjaar 0 0 0 -2.128.910 -2.128.910

0 625.361 -332.407 -1.392.353 -1.099.399

31 december 
2013

aanschaffings-
waarde 1 19.862.735 5.136.560 159.572 25.158.868

cumulatieve 
afschrijvingen 0 -13.063.093 -4.454.897 0 -17.517.990

boekwaarde 1 6.799.642 682.679 159.572 7.640.878
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bedrijfsvoering
De hieronder genoemde materiële vaste activa zijn nodig voor  
de bedrijfsvoering en betreffen voornamelijk investeringen gedaan  
voor het creëren van werkplekken voor de Artismedewerkers:

bedrijfsvoering gebouwen
 en dier 

verblijven

installaties, 
transport

middelen en 
inventaris

materiële 
vaste activa 
in uitvoering

totaal

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

31 december 2012
aanschaffingswaarde 2.332.514 1.422.749 0 3.755.263

cumulatieve  
afschrijvingen -917.783 -1.015.616 0 -1.933.399

boekwaarde 1.414.731 407.133 0 1.821.864

mutaties 2013
investeringen 0 352.583 0 352.583

afschrijvingen  
in boekjaar -233.251 -322.681 0 -555.932

opgeleverd in boekjaar 0 0 0 0

-233.251 29.902 0 -203.349

31 december 2013
aanschaffingswaarde 2.332.514 1.775.332 0 4.107.846

cumulatieve
afschrijvingen -1.151.034 -1.338.297 0 -2.489.331

boekwaarde 1.181.480 437.035 0 1.618.515
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11.4.3.2 vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2013 31 december 2012

€ €

afrekening structurele subsidies 230.860 236.199

230.860 236.199

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

11.4.3.3 overige vorderingen en overlopende activa

31 december 
2013

31 december 
2012

€ €
erflatingen en legaten 210.323 520.943

interest 134.651 161.056

nog te factureren omzet 58.188 34.151

teruggaaf energiebelasting 40.000 43.637

teruggaaf deel basispremie WAO/WIA 2013 38.516 0

vooruitbetaalde contracten en abonnementen 13.888 3.251

Arbo Unie contract 2.849 3.770

afrekening pacht horeca 0 115.058

diversen 12.900 38.602

511.315 920.468

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 
2013 als post ‘erflatingen en legaten’ die bedragen opgenomen waarvan door 
een notaris een opgave is verstrekt. De overige ontvangen mededelingen van 
erflatingen en legaten worden als P.M.-recht in de toelichting vermeld.

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

 ~jaarrekening 
hoofdstuk 11



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

115

11.4.3.5  liquide middelen
De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

11.4.3.6 continuïteitsreserves
Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

continuïteitsreserve
€

stand per 31 december 2012 4.500.000

Mutatie uit resultaatverdeling 0

stand per 31 december 2013 4.500.000

Het boekjaar 2013 wordt afgesloten met een resultaat van € 446.677. Dit 
resultaat wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dierverblijven

De doelstelling van Artis is dat deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse 
kosten van de werkorganisatie (voor Artis te definiëren als zijnde de 
personeelskosten (2013: € 9 miljoen)) bedraagt. De benodigde 
continuïteitsreserve is, evenals in 2012, gesteld op € 4.500.000.

11.4.3.7 bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van het vermogen 
gepresenteerd dat door derden bij haar gift als fonds is geoormerkt of dat door 
het bestuur is vastgelegd ter specifieke aanwending. Dit vastgelegde vermogen 
kan niet ingezet worden voor andere activiteiten zonder dat het bestuur besluit 
over bestemmingswijziging.

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

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

bestemmings
reserves

stand 
31122012

onttrekking 
2013

dotatie 2013 stand 
31122013

€ € € €
waterkwaliteit 
algemeen 43.711 0 0 43.711

dierverblijven 3.350.685 -110.000 556.677 3.797.362

totaal 3.394.396 -110.000 556.677 3.841.073

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

11.4.3.8.1 onderhoud

onderhoud
€

stand per 31 december 2012 0

onttrekkingen wegens uitgaven 0

0

mutatie boekjaar 1.000.000

stand per 31 december 2013 1.000.000

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

pensioenen FPU
€ €

stand per  
31 december 2012 550.846 22.651

onttrekkingen wegens  
uitkeringen -54.896 -28.795

495.950 -6.144

mutatie boekjaar 9.637 14.793

stand per  
31 december 2013 505.587 8.649

Pensioenuitkeringen aan het personeel van de Stichting terzake van de 
diensttijd na 17 februari 1960 vallen onder de bepalingen van de Pensioenwet 
1992 en worden uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Uitkeringen met betrekking tot de diensttijd van voor deze datum komen ten 
laste van de pensioenvoorziening die getroffen is door de Stichting. De 
actuariële berekening van deze pensioenvoorziening is gebaseerd op de 
volgende uitgangspunten:
• rekenrente van 2,25% (2012: 2%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2012-2062
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• indexatie 2%

De voorziening FPU is gevormd op basis van een door de Stichting afgesloten 
overeenkomst “uitvoering FPU-gemeenten” met het VUT-fonds van het ABP. 
Deze overeenkomst is aangegaan door de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
en daardoor van toepassing voor iedere organisatie die het Ambtenaren-
reglement Amsterdam (ARA) toepast. Hierin is overeengekomen dat 
werknemers na vervroegde uittreding recht hebben op een uitkerings niveau 
dat uitgaat boven het niveau waarop werknemers volgens het FPU-reglement 
recht hebben. De voorziening heeft een kortlopend karakter.
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11.4.3.8.3 voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het verloop van de voorzieningen WW en Ziekte en arbeidsongeschiktheid is 
als volgt:

WW ziekte en arbeids 
ongeschiktheid

€ €
stand per  
31 december 2012 297.345 415.920

onttrekkingen wegens  
uitkeringen -73.228 -135.055

224.117 280.865

mutatie boekjaar 24.693 167.270

stand per  
31 december 2013 248.810 448.135

De voorziening betreffende door de Stichting te betalen WW is gebaseerd op 
de contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening 
houdend met 2,25% rente(2012: 4%). 

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 2,25% rente (2012: 4%). 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 
2013 voor zover betrouwbaar in te schatten opgenomen in de voorziening.

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

Het verloop van de personeelvoorziening is als volgt:

personeelvoorziening

€
stand per 31 december 2012 94.832

onttrekkingen wegens uitkeringen -76.563

18.269

mutatie boekjaar -6.876

stand per 31 december 2013 11.393

De voorziening heeft overwegend een kortlopend karakter.

11.4.3.8.5 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 2,25%, 2012: 4%) 
wordt opgenomen van de jubileumaanspraken voortvloeiend uit de bestaande 
arbeidsvoorwaarden. Tot en met 2004 werden jubileumuitkeringen verwerkt in 
het jaar waarin de verplichting tot uitkering ontstond.

Wanneer grote mutaties in het personeelsbestand daartoe aanleiding geven, 
zal de hoogte van de voorziening worden aangepast. Jaarlijks vindt een  
globale doorrekening van de voorziening plaats waardoor vastgesteld kan 
worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2013 heeft  
met name de verlaging van het rentepercentage tot een dotatie van € 11.786  
in de voorziening geleid.
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11.4.3.9 langlopende schulden

geldgever resterende  
looptijd

rente hoofdsom

jaar 2012 €

ING Real Estate 6 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 8 7,30% 1.134.451

Gemeente Amsterdam 22 4,25% 354.150

ING 4 5,20% 750.000

geldgever stand per 
31122013

aflossings
verplich 

tingen 2013

looptijd 
1 tot 5 jaar

resterende 
looptijd  

> 5 jaar

stand per 
31122012

€ € € € €

ING Real Estate 850.845 170.167 680.668 170.173 1.021.008

ING Real Estate 397.052 56.723 226.892 170.163 453.778

Gemeente 
Amsterdam 148.742 7.083 28.332 120.410 155.825

ING 168.750 75.000 168.750 0 243.750

1.565.389 308.973 1.179.642 460.746 1.874.361

De stand per 31 december 2013 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 overgedragen. 

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

31 december 2013 31 december 2012
€ €

vooruit ontvangen subsidies Masterplan 7.072.416 7.600.307

vooruit ontvangen  
lidmaatschapsgelden 1.719.460 1.807.812

vakantiegelden 285.637 267.419

vooruit ontvangen entreegelden 227.416 368.906

vakantiedagen 224.852 273.795

vooruit ontvangen bedragen adoptie 166.628 145.292

jubileumuitkering 96.660 0

reservering voor kosten  
tentoonstellingen 64.824 64.824

elektriciteit en water 43.122 38.543

waarborgsom 22.689 22.689

gas -17.598 84.878

portokosten 16.267 5.645

accountantskosten 15.000 15.000

jaarverslag 15.000 15.000

vooruit ontvangen opbrengst parkzalen 7.626 4.689

diversen 27.967 130.974

9.987.966 10.845.773

11.4.3.11 niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

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

Dit kan zijn doordat onroerende en roerende zaken die deel uitmaken van een 
nalatenschap nog verkocht moeten worden, nalatenschappen nog in 
vruchtgebruik zijn bij derden dan wel dat de aanslag successierechten nog niet 
definitief is opgelegd. Indien de omvang ten tijde van het opstellen van de 
jaarrekening voldoende is in te schatten, wordt het betreffende bedrag als 
vordering op de balans opgenomen. 
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11.4.3.11.2 financiële verplichtingen
In 2013 is Artis op beperkte schaal verplichtingen aangegaan voor 
onderhoudsprojecten en investeringen in 2014. Deze projecten vallen binnen 
het reguliere en in de begroting voor 2014 opgenomen onderhoudsplan en 
worden gedurende het jaar 2014 opgeleverd.

Deze verplichtingen belopen ultimo 2013 een bedrag van € 892.000

 ~jaarrekening 
hoofdstuk 11



jaarverslag 2013 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

123

11.4.4 toelichting op de winst- en verliesrekening

bestemming

lasten

doel
stelling

eigen 
fondsen

werving

beheer 
en 

admini
stratie

totaal 
2013

begroot
2013

totaal 
2012

€ € € € € €

salariskosten 5.817.209 128.401 617.612 6.563.222 6.616.000 6.362.267

sociale lasten en 
pensioenpremies 1.661.282 19.038 155.554 1.835.874 1.669.500 1.600.490

overige personeel-
skosten 916.302 0 116.550 1.032.852 920.800 1.084.482

mutatie  
personeel-
voorziening -6.876 0 0 -6.876 100.000 -150.915

afschrijving en 
rente 2.436.316 0 0 2.436.316 2.510.100 2.509.311

overige exploita-
tiekosten 9.339.063 0 740.465 10.079.528 8.644.100 9.177.982

20.163.297 147.439 1.630.181 21.940.917 20.518.500 20.583.618
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11.4.4.1  baten uit eigen fondsenwerving

2013
begroot

2013 2012
€ € €

baten uit eigen  
fondsenwerving
adoptie dieren en groen 375.555 330.000 297.456

schenkingen 16.429 55.000 57.351

sponsoring en advertenties 84.467 142.500 115.753

nalatenschappen en legaten 317.337 75.000 783.835

brutomarge winkelverkopen 485.440 335.000 323.472

1.279.228 937.500 1.577.867

lasten uit eigen fondsenwerving
directe verwervingskosten 60.815 60.000 62.677

uitvoeringskosten 86.624 93.000 72.523

147.439 153.000 135.200

lasten uit eigen fondsenwerving 
in % van baten uit eigen  
fondsenwerving 11% 16% 9%

netto baten uit eigen  
fondsenwerving 1.131.789 784.500 1.442.667

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

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

2013
begroot

2013 2012
€ € €

subsidies Gemeente  
Amsterdam
exploitatie- en  
onderhoudssubsidie 4.731.210 4.725.000 5.173.980

overige subsidies 20.000 20.000 20.000

4.751.210 4.725.000 5.193.980

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

2013
begroot

2013 2012
€ € €

baten
totale baten 22.387.593 21.042.800 21.715.965

lasten
besteed aan doelstelling 20.163.297 18.868.000 19.174.620

besteding aan doelstelling in % 
van totale baten 90% 90% 88%
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11.4.4.4 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”.

2013
begroot

2013 2012
€ € €

salariskosten 617.613 560.000 537.639

sociale lasten en pensioenpremies 155.554 140.000 132.922

overige exploitatiekosten 857.014 800.000 603.236

1.630.181 1.500.000 1.273.797

beheer en administratie in %  
van totale baten 7,3% 7,2% 5,9%

De kosten voor beheer en administratie zijn in 2013 hoger dan gebruikelijk als 
gevolg van vernieuwingskosten op het gebied van ICT, waarvoor tijdelijk meer 
arbeidskracht (1 fte) wordt ingezet en een externe projectleider is 
aangetrokken.
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11.4.4.5 personeelskosten
2013 begroot 2013 2012

€ € €
salarissen inclusief toeslagen 6.602.607 6.616.000 6.452.501

mutatie gereserveerde  
vakantiedagen -48.943 0 -32.888

doorberekende salariskosten 9.558 0 -57.346

salariskosten 6.563.222 6.616.000 6.362.267

sociale lasten 734.428 802.000 744.327

mutatie WW-voorziening 24.694 25.000 92.356

mutatie voorziening ziekte  
en arbeidsongeschiktheid 167.270 0 -36.646

pensioenpremies 885.051 827.500 856.163

mutaties voorziening FPU 14.794 5.000 20.636

mutatie pensioenvoorziening 9.637 10.000 100.330

sociale lasten en pensioenpremies 1.835.874 1.669.500 1.626.252

salarissen, sociale lasten  
en pensioenpremies 8.399.096 8.285.500 7.988.519

kosten extern personeel 710.288 646.800 806.557

studie- en opleidingskosten 49.758 100.000 88.336

overige personeelskosten 272.806 174.000 189.589

overige personeelskosten 1.032.852 920.800 1.084.482

mutatie personeelsvoorziening -6.876 100.000 -150.915

-6.876 100.000 -150.915

totaal personeelskosten 9.425.072 9.306.300 8.922.086

Gedurende het jaar 2013 zijn gemiddeld 166 fte’s (fulltime equivalenten 
berekend op basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, 
exclusief extern personeel, in dienst. In 2012 waren gemiddeld 169 fte’s in 
dienst.
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De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met 
betrekking tot ziektekosten en pensioenen in 2013: € 138.764 (2012: € 137.135). 

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

De bezoldiging van de directie laat zich als volgt specificeren:

naam H. Balian
functie algemeen directeur

dienstverband €
aard onbepaald

uren 38

parttime percentage n.v.t.

periode 2013

bezoldiging €
jaarinkomen

bruto loon / salaris 96.925

vakantiegeld 7.754

eindejaarsuitkering 6.667

Totaal jaarinkomen 111.346

SV lasten (werkgeversdeel) 6.957

vergoedingen / bijtellingen 639

pensioenlasten 19.822

totaal overige lasten en vergoedingen 27.418

totaal bezoldiging (2013) 138.764

totaal bezoldiging (2012) 137.135
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11.4.4.6 afschrijving en rente

rentelasten en afschrijvingen 2012 begroot 2012 2011
€ € €

betaalde rente 124.770 135.100 135.161

afschrijvingen 2.311.546 2.375.000 2.374.150

2.436.316 2.510.100 2.509.311

rentebaten 2013 begroot 2013 2012
€ € €

ontvangen rente 184.201 80.000 198.249

184.201 80.000 198.249

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

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

11.5.2 voorstel resultaatbestemming 2013
Voorgesteld wordt het resultaat van € 446.677 over 2013 ten gunste te brengen 
van de bestemmingsreserve. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.

11.5.3 gebeurtenissen na balansdatum
In 2012 is Artis in verband met de sloop en restauratie van het pand 
Ledenlokalen een tweetal overeenkomsten aangegaan met een aannemer en 
een technisch installateur. Deze verplichtingen lopen medio 2014 af.
De financiering van deze contracten is volledig gedekt door externe subsidies.
Als gevolg van de externe dekking hebben deze sloop- en 
restauratiewerkzaamheden geen invloed op de vermogenspositie van de 
Stichting. 
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11.6  controleverklaring van  
de onafhankelijke accountant

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

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2013 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 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

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

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

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

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

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

oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting tot instandhouding van de 
Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra 
per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met 
Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen van de Nederlandse Raad voor 
de Jaarverslaggeving.

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

Amsterdam, 24 april 2014
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. J.L. Sebel RA
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Op de Savanne zijn dit jaar verschillende Grévy-zebra’s geboren.
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bijlage nevenfuncties
De Raad van Toezicht en de directie van Natura Artis Magistra  
bestaan per 14 april 2014 uit de volgende leden: 

Uri Coronel (voorzitter)
Termijn tot 10 april 2017.  
Overige functies: 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Verzekeringsbedrijf Gemeente 

Amsterdam 
• Lid Bestuur Fonds Gehandicaptensport 
• Voorzitter Bestuur Alzheimercentrum VUmc 
• Lid Amsterdamse Sportraad 
• Voorzitter Raad van Advies Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Kees de Boo (lid financiële commissie) 
Termijn tot 10 april 2017. 
Overige functies: 
• Lid Bestuur Centraal Fonds Volkshuisvesting 
• Lid Bestuur Stichting ROZ 
• Lid Raad van Commissarissen Vesteda 

Pepi Rozendaal 
Termijn tot 1 juli 2014.  
Overige functies: 
• Lid bestuur Stichting Visual Legacy

Saskia Reuling 
Termijn tot 25 maart 2016. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.  
Overige functies: 
• Mediationadvocaat ReulingSchutte
• Lid Raad van Toezicht Albert Schweitzer Ziekenhuis 
• Voorzitter Klachten- en Geschillencommissie Nivre  

(Ned. Instituut van Register experts) 
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Gerdi Verbeet
Termijn tot 1 oktober 2015. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.  
Overige functies:
• Voorzitter van de Nederlandse Patiënten Federatie (NPCF)
• Voorzitter raad van toezicht Waarborgfonds Kinderopvang
• Voorzitter raad van commissarissen Novamedia
• Voorzitter bestuur Rathenau Instituut
• Lid Advisory Board LOI
• Lid raad van toezicht Anne Frank Huis 
• Voorzitter raad van toezicht Paleis het Loo
• Voorzitter Commissie Monitoring Talent naar de Top
• Bestuurssecretaris Nederlandse Bachvereniging
• Bestuurslid van de stichting VSB Poëzieprijs

Jan Buné (lid financiële commissie)
Termijn tot 25 februari 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.  
Overige functies:
• Lid van het College van het Commissariaat voor de Media
• Independent director van Mail.Ru Group Ltd.
• Voorzitter van de Adviescommissie Governance, Risk & Compliance  

van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) 
• Arbiter en gerechtelijk deskundige

Paul Luijten
Termijn tot 12 november 2016. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Hoofdfunctie: Director External Relations Schiphol Group
Overige functies :
• Voorzitter Permanente Scouting Commissie VVD
• Lid van de Raad van Commissarissen van Amsterdam ArenA
• 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

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