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ont
moet

ing 1Hey men, ben je nog met school naar 
Artis gegaan vandaag?
- Ja gast, was echt vet hoor! 
Vooral die film in het Planetarium...
O, die ene koepel toch?
- Ja ’t was eigenlijk een mega-bioscoop, 
de film ging over sterren en planeten, 
dat soort dingen...
Haha ok, een soort Star Wars dus?
- Nee man, ’t was echt een 
interessant verhaal, 
net of je zelf door de ruimte reist.
Ok ok, klinkt wel interessant.
- Ja zeker weten, ik moet alleen nu ff m’n verslag 
afmaken, zal ik daarna naar jou toe komen?
 Is goed boy, 

   check je later!
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Artis is een kennistuin met dieren, met planten, met musea, met een planetarium. 
Artis is een park waar je kunt wandelen, waar je kunt leren, waar je kunt nadenken  
en waar je onverwachte zaken beleeft en ervaart. Ontmoetingen zijn dus belangrijk 
voor Artis. Ze geven aanleiding tot nadenken over de natuur en de samenhang tussen 
mens, dier, plant en omgeving. Cultuur ontmoet natuur: daar gaat Artis over. 
Van daaruit is het idee ontstaan tot het initiëren van nieuwe ontmoetingen.  
Ontmoetingen die verder gaan dan enkel die van de bezoeker en de dierentuin Artis. 
Ontmoetingen met u bijvoorbeeld, onze zakelijke relaties en sponsoren. Ontmoetingen 
die zo grappig, emotioneel, memorabel of bijzonder zijn dat daar ook weer nieuwe 
ontmoetingen uit kunnen ontstaan. 

Een Jaarbericht met een website: Hallo-Artis.nl
Met dit Jaarbericht 2008 en de bijbehorende website Hallo-Artis.nl bieden we  
daarvoor een platform: fotografisch, filmisch, verhalend, dynamisch en interactief,  
ook met u! Zo ontstaat er een beeld van ontmoetingen tussen u en Artis, uw en  
onze relatiekring.

Op Hallo-Artis.nl treft u tevens het volledige Jaarverslag 2008 aan met onder 
meer het Sociaal Verslag en de complete Jaarrekening 2008.
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ontmoeten

soms krijg ik 

zettende zin 
om naar Artis 
te gaan, dan

ik er even naar toe

wie weet 
 wat ik daar tegenkom.



uitge
lichteurOpa natuurlijk  
en ecOrepOrter 
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Meer weten over de sneeuwuil, de lynx, de  
Alpensteenbok en de jan-van-gent? Daarvoor 
kunnen kinderen de route ‘Europa Natuurlijk’  
kiezen. Ze leren dan en passant meer over het 
belang van ‘Natura 2000’, het samenhangende 
stelsel van beschermde natuur gebieden in Europa. 
In 2008 werd deze route, die in 2007 met steun 
van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit tot stand kwam, uit gebreid. 
Want de kerntaak natuur- en soort behoud van  
Artis gaat niet alleen over de natuur ver van  
ons vandaan, maar ook over de natuur dichterbij, 
in Nederland en Europa.

Ook startte Artis in 2008 Ecoreporter, een cross-
mediale methode voor het vmbo die aansluit op  
de belevingswereld van jongeren. Essentie daar-
van is dat de jongeren zelf als journalist (reporter)  
aan de slag gaan en hun bevindingen kunnen  
publiceren op internet (www.ecoreporter.nl). 
vmbo-leerlingen raken zo actief betrokken  
bij de thema’s milieu en duurzaamheid. 

In 2008 bezochten circa 100.000 leerlingen van allerlei schooltypen, van lagere school  
tot universiteit, Artis.   
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ontmoeting2

We hebben wel een hele fijne dag uitgekozen 
met dit weer, hè jongens? 

Trouwens, die krokodil met z’n grote tanden, daar kreeg ik    
          kippenvel van!
- Haaaaha, mama heeft kippenvel! Haaha! 
Mama is een ki-hip!
Gelukkig geen kip zonder kop. 
Zullen we zo richting het babyolifantje lopen? 
Weten jullie trouwens dat olifanten alles onthouden? 
Een olifantsgeheugen noemen ze dat.
• Ik weet er ook nog één, mama: tortelduifjes! 
       Dat zijn verliefde mensen!
Heel goed Judith, en jij Thijn, weet jij er nog één?
-Ja, tortelduifjes!
Mama! Thijn aapt me na! Ik zei al tortelduifjes.

* Haha, rustig maar, maar hoorde je wat je zus net zei, Thijn? 
         Na-apen is ook een spreekwoord met dieren.
- Maar mama, gaan we nog naar het 
       babyolifantje?
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Bestuur 2008
Het bestuur kwam in 
2008 zes keer bijeen. 

Ruud Koedijk
Voorzitter van 1999-2008, 

afgetreden per 28 mei

Frank de Grave 
Voorzitter, toegetreden per 

1 juni 

Henk Hofstee 
Penningmeester 
Uri Coronel 
Toegetreden per 10 april

Kees de Boo 
Toegetreden per 10 april

Edward Asscher
Teije de Jong
Cees Vervoorn
Pepi Rozendaal

Lid van verdienste/ere-
lid
Piet Kranenberg

Directie
Haig Balian 
Artis directeur 

Arianne van der Doelen 
Adjunct-directeur 

Assistent directeur
Eveline Wisse Smit

Nieuwe ontmoetingen 
in het bestuur
In juni 2008 nam Ruud 
Koedijk afscheid van  
Artis als bestuursvoor-
zitter aangezien zijn  
maximale bestuurstermijn 
volbracht was. Hij was 
bestuursvoor zitter van 
1999 tot 2008. In deze  
9 jaar heeft hij Artis door 
een zeer moei lijke tijd 
heen geloodst, naar een 
succesvol heden en een 
veelbelovende toekomst. 
Wij zijn hem hier zeer dank-
baar voor. Ruud Koedijk zal 
aan Artis verbonden blij-
ven als voorzitter van het 
historisch Genootschap 
Natura Artis Magistra.
Ruud Koedijk is o pgevolgd 
door Frank de Grave, onder 
meer oud-minister van 
Defensie en staatssecreta-
ris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en voo r-
malig gemeenteraadslid 
en wethouder van  
Amsterdam. 

De nieuwe bestuurs  voor -
zitter neemt veel bestuur -
lijke ervaring mee. Het 
Artis bestuur is verder  
versterkt met Uri Coronel, 
ondernemer, voorzitter van 
VNO-NCW Regio Amster-
dam en voorzitter van  
AFC Ajax, en met Kees de 
Boo, voorheen onder meer  
directievoorzitter van NS 
Vastgoed.

H.K.H. Prinses Margriet
Beschermvrouwe van 
de Stichting tot Instand
houding van de Diergaarde 
van het Koninklijk Zoölo
gisch Genootschap  
Natura Artis Magistra.

samen-stellingbestuurendirectie
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Artis 

wikkelt zich 
tot een plek

hebb

om van alles 
    voorgekauwd te krijgen...

en
waar bezoekers er niets van



uitge
lichtactie vOOr amfibieën; 
cOOle kikkers
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Artis organiseerde tijdens de voorjaarsvakantie het 
evenement ‘Coole Kikkers’: op de foto met ‘Kikker’, 
je laten schminken als een kikker, voorlezen uit kik -
kerverhalen, dieren knutselen met Artis Ateliers, 
rondleidingen door de amfibieënverzorgers, het was 
een gezellige en actieve boel tijdens de voorjaars-
vakantie. Tijdens Coole Kikkers doneerde het publiek 
in totaal enkele duizenden euro’s voor beschermings-
projecten van amfibieën. Dat alles gebeurde in het ka-
der van de jaarlijkse natuur beschermingscampagne 
van de Europese dierentuinen, verenigd in de EAZA 
(European Association of Zoos and Aquaria).  
In 2008 stond de situatie van de amfibieën centraal. 
Amfibieën – kikkers, padden, salamanders en (de poot-
loze) wormsalamanders – worden vooral bedreigd 
door verstedelijking, uitbreiding van het landbouw-
areaal met als gevolg verdroging, en bepaalde virus-
ziekten. Wetenschappers, natuurbeschermers en 
dierentuinen hebben samen een Amphibian Conser-
vation Action Plan (ACAP) opgesteld. Onderdeel van 
het plan is reserve-populaties in gevangenschap op  
te zetten voor soorten die dreigen uit te sterven. 
Het beschermingsplan voor amfibieën kost ongeveer 50 miljoen euro en wordt gecoördineerd door 
de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en de World Association of Zoos and 
Aquariums (WAZA). 
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moet

ing3        Hoe is het met je rug, Nel?
- Ja wel weer beter dan gisteren hoor!
Gossiemijne, die nieuwe rollator van Wilma,  
wat een prachtding. 
            Had je ‘m al gezien?
- Weet je wat jij moet doen? Je niet zo aanstellen. 
            Wilma loopt niet meer zo gemakkelijk naar Artis als wij.
Daar heb je gelijk an. Maare, Nel, weet je wel, 
die vriendin van me uit Den Helder, die heb dus  
helemaal geen dierentuin om heen te gaan.
- Stel je voor... geen Artis. Dan hadden we geen uitje          
   meer. We boffen wel dat we in Sint Jacob wonen; 
                                   de Hortus en Artis om de hoek, heerlijk hoor. 

Het is eigenlijk alsof we midden in  
    een park wonen.
- Maar dan in Amsterdam! Een stel bofkonten zijn we.
‘t Is druk Nel, zie je dat, die rij? Daar lopen we mooi 
voorbij met onze jaarkaart.
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In Artis vinden ont-
moetingen plaats  
op allerlei manieren. 
Volwassenen en  
kinderen doen er  
bijzondere en onver-
wachte ervaringen 
op. In 2008 mochten 
wij maar liefst 
1.238.000 bezoekers 
welkom heten.  
Al deze bezoekers 
ontmoeten de dieren,  
de bomen en planten, 
de musea, het erfgoed, 
en het Planetarium 
van Artis – en niet  
in de laatste plaats:  
elkaar. Interessante 
ontmoet ingen die 
aanleiding geven tot 
nadenken over de  
natuur en de samen-
hang tussen mens, 
dier, plant en omge-
ving.

De Papegaaienlaan 
Een bezoekje aan Artis 
voert eerst over de Pape-
gaaienlaan, van oudsher 
de entree tot onze tuin en 
ontmoetingspunt bij 
uitstek. Wie deze laan 
bewandelt ervaart onmid-
dellijk de sensatie van wat 
Artis is: een uniek samen-
zijn van dieren, planten en 
mensen, in een monumen-
taal landschapspark. De 
Papegaaienlaan is exem-
plarisch voor hoe vernieu-
wing en traditie hand in 
hand gaan. De laan werd 
op moderne wijze opge-
knapt en dit project werd 
in 2008 bekroond door de 
plaatsing van prachtige 
19de-eeuwse kroonlan-
taarns. Het resultaat is een 
laan met statige allure die 
verankerd is in de historie, 
maar die tegelijkertijd 
modern en transparant is. 
De bezoeker is er onmid-
dellijk in de nabijheid van 
de dieren van het Kamelen-
veld. Via een doorkijkje 
naar de Apenrots en het 
Gibboneiland wordt men 
verleid Artis verder te 
verkennen. Deze vernieu-
wing past geheel in de lijn 

van een grootschaliger 
project dat wij willen 
realiseren, het Kennisplein 
– een groot openbaar 
binnenplein met educa-
tieve en culturele voorzie-
ningen. Het wordt een 
bruisende, open ontmoe-
tingsplaats die voor ieder-
een toegankelijk is – want 
Artis is van iedereen. Aan 
dit plein zal een unicum in 
de wereld verrijzen: de 
MicroZoo, die ontmoetin-
gen arrangeert met een 
ons nog grotendeels 
onb e kende wereld: het rijk 
van de microben en bac te-
riën. In het aangrenzende 

Groote Museum van de 
Biodiversiteit, dat in zijn 
19de-eeuwse luister zal 
worden hersteld, zal de 
samenhang der dingen 
centraal komen te staan, in 
een ontmoeting tussen 
natuur en cultuurgeschie-
denis. Natuureducatie en 
zorg voor erfgoed gaan 
hier hand in hand.

De Papegaaienlaan  
is exemplarisch voor  
hoe vernieuwing 
en traditie hand in 
hand gaan.

natura 
artis 
magistra
OntmOetingen tussen  
natuur en cultuur

bericHtvanbestuurendirectie
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universiteit is er weer een 
bredere invulling gegeven 
aan de kerntaak van Artis: 
het bevorderen van het 
inzicht in de samenhang 
der dingen, en het stimule-
ren van het denken over 
de relatie tussen natuur  
en cultuur. 

Een ontmoeting  
tussen dieren,  
planten en mensen
Het publiek maakt in Artis 
kennis met de natuur in al 
haar verscheidenheid - 
een bezoek aan Artis is 
een ontmoeting met de 
grote diversiteit aan le-
vensvormen. Het beleid 
van Artis om de beleving 
van de natuur dichter bij 
de bezoeker te brengen en 
tegelijk meer ruimte voor 
de dieren te creëren komt 
mooi tot uiting in het 
Lemurenland, dat in 2008 
officieel werd geopend 
door de wethouder ‘Artis’, 
Marijke Vos. Lemurenland 
is het verblijf van de vari’s, 
halfapen uit Madagaskar, 
alleen omringd door  
waterpartijen. Bezoekers 
kunnen over het eiland 
wandelen en de dieren  
van heel dichtbij ervaren.

De dierverzorgers spelen 
een actieve rol in het infor-
meren van het publiek 
over de dieren in onze 
tuin. Dagelijks delen zij 
hun schat aan ervaring en 
kennis met de bezoekers, 
onder de titel ‘De dierver-
zorger vertelt’. Ook in de 
toekomst zullen we de 
interactie tussen dier en 
mens verder stimuleren. 
Educatie over dieren en 
planten en natuurbehoud 
gaat in Artis prachtig samen 
met beleving en ontspan-
ning. Een bijzonder evene-
ment waarbij het samen-
zijn van dieren en mensen, 
natuur en cultuur in Artis 

tijdens een picknick ge-
vierd wordt, zijn de ZOO-
meravonden, die ook in 
2008 weer een groot suc-
ces waren. Behalve voor 
educatie is er dus ook vol-
op ruimte voor recreatie in 
onze tuin. Artis biedt ook 
andere faciliteiten voor 
ontmoetingen: in de Ko-
ningszaal en de Tijgerzaal 
van het Party- en Congres-
centrum is het mogelijk 
om allerlei bijeenkomsten 
te organiseren, van bruilof-
ten en partijen tot semi-
nars en congressen. 

Artis en de stad 
Met de vernieuwing van 
de Papegaaienlaan en de 
plannen om een Kennis-
plein in te richten bena-
drukken wij ook onze  
relatie tot de stad.  
De Henri Polaklaan tegen-
over de hoofdingang, loopt 
visueel door in de Pape-
gaaienlaan. Het Kennis-
plein zal in open verbin-
ding met de Plantage  
Middenlaan komen te staan. 
Artis biedt rondom de tuin 
steeds meer inkijkjes, maar 
wie in de tuin loopt reali-
seert zich vaak niet toch 
ook in hartje Amsterdam 
te zijn. Alleen wanneer het 
gebrul van de leeuwen 
wordt afgewisseld met  
de bel van de tram, of 

wanneer je je bewust 
wordt dat zebra’s en gnoes 
op een Savanne lopen met 
als achtergrond de pakhui-
zen van het Entrepotdok, 
ervaar je iets van die grote 
stad. Het is karakteristiek 
voor hoe Artis wordt be-
leefd. 
Amsterdam en Artis ont-
moeten elkaar op allerlei 
manieren. Samen met het 
Stadsdeel Centrum denken 
wij na over hoe we de 
buurt kunnen verbeteren. 
Wij zijn dan ook zeer ver-
heugd dat de Gemeente 
Amsterdam vierkant ach-
ter onze doelstellingen 
staat en ons daarom finan-
cieel wil ondersteunen. 
Steeds meer mensen voe-
len zich bij Artis betrok-
ken, wat onder meer blijkt 
uit het feit dat er in 2008 
maar liefst 81.286 leden 
konden worden geteld, 
hetgeen een stijging van 
4,6 % ten opzichte van het 
vorige jaar betekent.

Artis en het onderwijs
Wij stellen Artis open voor 
Amsterdamse scholieren, 
die daar les kunnen krijgen 
van onze eigen docenten. 
Er zijn ook lespakketten 
ontwikkeld aan de hand 
waarvan scholen zelf hun 
lessen kunnen vormgeven. 
In 2008 heeft Artis als ken-
nistuin een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het 
primair, voortgezet en ho-
ger onderwijs. Rond de 
100.000 leerlingen en stu-
denten hebben deelgeno-
men aan onze educatieve 
programma’s. De nieuwe 
Planetariumlessen voor 
het voortgezet onderwijs 
waren een groot succes, 
waaronder het nieuwe 
spectaculaire programma 
Spacetrip!

Vanaf 2009/2010 kunnen 
studenten van de Univer-
siteit van Amsterdam ook 
colleges volgen in de his-
torische collegezaal van 
Artis in gebouw De Vol-
harding. Eind 2008 werd 
besloten om een Artis-
leerstoel in het leven te 
roepen. Deze leerstoel, die 
voluit de naam draagt Bij-
zondere Leerstoel Cultuur, 
Landschap en Natuur, is 
officieel door het College 
van Bestuur van de UvA 
ingesteld. De leerstoel is 
tot stand gekomen vanuit 
de missie van Natura Artis 
Magistra (Artis) in samen-
werking met het Fonds 
voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst 
(Fonds BKVB). Met deze 
nieuwe leerstoel aan de 

Educatie over dieren en 
planten en natuurbehoud 
gaat in Artis prachtig 
samen met beleving 
en ontspanning.

bericHtvanbestuurendirectie
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Artis en de samen-
leving
Artis heeft een beperkte 
ruimte, midden in de stad. 
Maar dat belet ons niet om 
ruim te denken. Artis 
denkt na over de vraag 
wat zij voor de maat-
schappij kan betekenen, 
en andersom. Er is een 
stuurgroep in het leven 
geroepen, met prominente 
vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven en maat-
schappelijke geledingen, 
die ons helpt bij het na-
denken over onze toe-
komstplannen. 

Zo willen wij met zijn allen 
ervoor zorgdragen dat de 
grote vernieuwingen die in 
Artis zullen plaatsvinden 
op een breed draagvlak 
kunnen rekenen in de 
maatschappij. 
Artis wil ook de plek zijn 
waar deskundigen elkaar 
in een inspirerende omge-
ving kunnen ontmoeten 
teneinde oplossingen te 
vinden voor maatschappe-
lijke problemen. Artis is 
dan ook een van de plek-
ken waar zogenaamde 
kennisarena’s worden ge-
houden. Het initiatief voor 
deze kennisarena’s komt 
van de overheid. Zij formu-
leerde twaalf maatschap-
pelijke thema’s waarbin-
nen deskundigen vanuit 
de overheid, bedrijfsleven, 

onderwijs en wetenschap 
met elkaar in debat gaan 
over belangrijke onder-
zoeksvragen, zoals hoe om 
te gaan met leefomgeving, 
milieu, klimaatproblema-
tiek, voeding en duur-
zaamheid. 

Artis is er voor iedereen. 
Wij zien onszelf dan ook 
als een maatschappelijk 
instituut dat haar taak in 
de samenleving serieus 
neemt. En de samenleving 
draagt op haar beurt aan 
Artis bij. Wij danken dan 
ook iedereen die in het 
klein of in het groot heeft 
bijgedragen om het werk 
van Artis mogelijk te  
maken. 
Wij hopen u allen binnen-
kort weer te ontmoeten.

Haig Balian
Artis directeur

Frank de Grave
Voorzitter bestuur Artis 

Arianne van der Doelen 
Adjunct-directeur

Amsterdam
22 april 2009

Ontmoetingen  
met de wereld
Zeer heugelijk is het feit 
dat het jaar 2008 werd ge-
kenmerkt door een aantal 
unieke geboortes zoals de 
Maleise tapir Tioman, het 
gorillajong Dayo, en maar 
liefst twee girafjes in een 
jaar, Niek en Adam. Maar 
één geboorte willen we 
hier speciaal noemen: die 
van de (kleine) grote mie-
reneter Novie, in november 
2008. 

Wij zijn niet alleen trots 
omdat hiermee de liefde 
tussen vader Ramón en 
moeder Potay is bekroond, 
maar vooral ook omdat 
Artis hiermee bewijst dat 
het belangrijk is om goede 
contacten met andere die-
rentuinen te onderhouden 
en om actief te zijn op het 
gebied van natuur- en 
soortbescherming. Vier en 
een half jaar geleden werd 
het grote miereneterpro-
ject gestart - een intensief 
samenwerkingsverband 
tussen Artis en de dieren-
tuin van Florencio Varela 
in Argentinië. De doelstel-
ling was om er een educa-
tief centrum voor de lokale

 

bevolking te realiseren, 
met daarnaast een op-
vang- en fokcentrum waar 
verweesde of gewonde 
grote miereneters konden 
worden verzorgd en gere-
habiliteerd, om daarna 
weer in de natuur te wor-
den uitgezet. Óf te worden 
uitgewisseld met andere 
dierentuinen, om voor na-
geslacht te zorgen. Vanuit 
Argentinië kwam het mie-
renetervrouwtje Potay, 
geboren en opgegroeid in 
het centrum, naar Artis, 
waar zij zwichtte voor de 
verleidelijke Ramón. En 
het resultaat is grandioos. 
Het succes van de samen-
werking tussen twee inter-
nationale dierentuinen is 
nu fysiek aanwezig in de 
vorm van  mierenetertje 
Novie. Nog niet eerder is  
er op Nederlandse bodem 
een grote miereneter ge-
boren.

Het succes van de samen
werking tussen twee inter 
nationale dieren tuinen is nu 
fysiek aanwezig in de vorm van  
mierenetertje Novie.  

bericHtvanbestuurendirectie
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uitge
lichtbemiddelen tussen  
mens en dier

Artisdirecteur Haig Balian ontmoette een aantal 
jaren geleden Renaud Fulconis, directeur en op-
richter van een bijzondere organisatie: Awely. 
Sindsdien ondersteunt Artis deze organisatie die 
zich richt op het behoud van bedreigde diersoorten 
en de biodiversiteit in Afrika en Azië. Centraal 
hierbij staat het betrekken van de lokale bevol-
king. Mensen die bij grote natuur gebieden wonen 
komen nogal eens in conflict met grote dieren, zoals 
olifanten, leeuwen en tijgers. De tweede bedreiging 
is het effect van menselijk handelen op de bio-
diversiteit. Om deze bedreigingen tegen te gaan 
heeft Awely twee programma’s ontwikkeld: de 
‘red caps’ zetten zich in bij conflicten tussen mens 
en dier, de ‘green caps’ worden ingezet voor behoud 
van de biodiversiteit. En het werkt. In Congo wordt 
er bijvoorbeeld samengewerkt met jagers en ver-
kopers van jachtwild om andere inkomstenbronnen 
te vinden; in Zambia worden de hekken rondom de 
akkers ingesmeerd met rode pepers om olifanten 
op afstand te houden; in Nepal is een lokaal verze-
keringssysteem tegen schade door dieren opgezet.

Meer over deze organisatie vindt u op internet via www.awely.org
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ontmoeting4

‘M’n familie op Terschelling heeft 
zeehonden, gewoon voor hun deur! 
       Ik zweer ‘t, ze lijken er echt op!
Hebben ze die ook in Suriname?’
- Mijn oom in Suriname woont aan het water. 
Je hebt daar echt verse vis; kwikwi, anjoemara, crobia, echt de lekkerste 
Surinaamse vis. Hij vangt ze zelf met een 
hengel en dan gooit ‘ie ze op de barbecue.
     ‘Stel je voor dat ze die zeeleeuwen  
die we net zagen ook op de barbecue gooien, 
dat zou toch zielig zijn?’
- Ja man, die zeeleeuwen zijn veel te lief.
‘Net zoals jij bedoel je? 
    Ik vind je echt lief, Jyoti...’
- Ik ben blij dat we samen naar Artis mogen, 
 jij bent ook lief, Edwin.

‘M’n familie op Terschelling heeft 
zeehonden, gewoon voor hun deur! 
       Ik zweer ‘t, ze lijken er echt op!
Hebben ze die ook in Suriname?’
- Mijn oom in Suriname woont aan het water. 
Je hebt daar echt verse vis; kwikwi, anjoemara, crobia, echt de lekkerste 
Surinaamse vis. Hij vangt ze zelf met een  
hengel en dan gooit ‘ie ze op de barbecue.
     ‘Stel je voor dat ze die zeeleeuwen  
die we net zagen ook op de barbecue gooien, 
dat zou toch zielig zijn?’
- Ja man, die zeeleeuwen zijn veel te lief.
‘Net zoals jij bedoel je? 
    Ik vind je echt lief, Jyoti...’
- Ik ben blij dat we samen naar Artis mogen, 
 jij bent ook lief, Edwin.



32 33Artis wil mensen op een 
laagdrempelige en inspire-
rende wijze kennis laten 
maken met (levende) die-
ren en planten en bij hen 
zo de liefde voor alles wat 
leeft stimuleren. En ze  
bewust te maken van hun 
rol in het samenspel tussen 
natuur en cultuur en de 
im pact van eigen hande-
len op de bestaande bio-
diversiteit.

Voor Artis is het vergroten 
van die kennis bij het pu-
bliek van de natuur in haar 
volle breedte actueler dan 
ooit. Enerzijds dwingt de 
problematiek rond aantas-
ting van ecosystemen en 
teruglopende biodiversiteit 
ons daar toe. Anderzijds is 
het zo dat Nederland sterk 
verstedelijkt en de samen-
leving en tijdsbesteding 
verandert waardoor grote 
groepen niet meer auto-
matisch kennis maken met 
natuur. We kennen de na-
tuur steeds minder uit ei-
gen ervaring, en meer en 
meer via TV en computer.
Die kennismaking met de 

natuur in haar volle  
omvang kan bij uitstek in  
Artis omdat zij – dankzij 
de ligging in het centrum 
van Amsterdam met haar 
historische verscheiden-
heid aan bevolkingsgroe-
pen en culturen – over  
een langdurige ervaring 
beschikt in communicatie 
met verschil lende publieks-
groepen.

Natura Artis Magistra  
gaat over de samenhang 
der dingen, waarbij Natura 
staat voor de verwondering 
over de natuur; Artis staat 
voor de cultuur waarmee 
wij vorm geven aan onze 
wereld en Magistra staat 
voor het inzicht in de  
relatie tussen natuur  
en cultuur.

Met deze missie geeft  
Artis invulling aan haar 
ambitie om een kennistuin 
te zijn – een kennistuin met 
dieren, met planten, met 
musea, met een plane ta-
rium. Artis is een park waar 
je kunt wandelen, waar je 
kunt leren, waar je kunt 
nadenken en waar je 
onver wachte zaken beleeft 
en ervaart. Artis verzamelt 
en toont de levende en 
dode natuur, en probeert 
die te begrijpen, te inter-
preteren. Mensen leggen 
hun interpretaties vast in 
taal, weten schap en waar-
den, ofwel cultuur. Artis 
stimuleert het denken over 
de relatie tussen natuur en 
cultuur. Artis gaat over  
de samenhang der dingen.
Uit de missie zijn de volgen-
de vier kerndoelen afgeleid:

• het vervullen van een 
maat schappelijke rol, 
met name door educatie 
over de relatie tussen 
mens en natuur;

• het beschermen en in-
stand houden van bedreig-
de dier- en plantensoorten;

• het functioneren als een 
partner en forum voor 
organisaties en instellin-
gen met vergelijkbare 
doelen;

• het waarborgen van het 
erfgoed, zowel landschap-
pelijk als architectonisch.

kennistuin
Artis is een park waar je 
kunt wandelen, waar je 
kunt leren, waar je kunt 
nadenken en waar je 
onverwachte zaken  
beleeft en ervaart 

missie
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Communicatie
Ook de communicatie-
strategie van Artis is  
gericht op het versterken 
van de educatieve rol. 
Enerzijds door het aan-
bieden van inhoudelijke 
informatie over mensen, 
dieren en planten, hemel 
en aarde en hun samen-
hang. Vijf keer per jaar  
verschijnt het ARTIS- 
tijdschrift dat naar 

leden en donateurs wordt 
verzonden. Wekelijks ver-
stuurt Artis een e-mail-
nieuwsbrief met actuele 
wetenswaardigheden. 
Voor bezoekers maakt  
Artis een dagkrant, de 
Nieuwsgier. Speciaal voor 
het onderwijs is een web-
site ontwikkeld met een 
schat aan informatie over 
dieren en planten en die 
‘food for thoughts’ biedt. 

Anderzijds richt de 
commu nicatiestrategie 
zich ook op het stimuleren 
van, al dan niet doelgroep-
specifiek, bezoek aan  
Artis. Immers, de kennis-
tuin is bij uitstek de plaats 
voor het doordenken van 
het belang en de conse-
quenties van die relatie 
tussen landschap, natuur 
en cultuur.

Strategie
Artis is een geheel van 
materiële en immateriële 
cultuurgeschiedenis. Het 
vormt een complex van 
landschap, gebouwen,  
interieurs en dieren- en 
plantencollecties en is 
meer dan de som van haar 
monumentale delen.  
Artis is daarmee altijd  
veel meer een kennistuin 
geweest dan een dieren-
tuin. Om haar rol als ken-
nistuin verder te verbre-
den en daarmee een 
krachtige impuls te geven 
aan de invulling van haar 
missie heeft Artis een  
strategie ontwikkeld die 
op drie pijlers rust; meer 
ruimte voor dieren en 
planten, meer ruimte  
voor educatie en meer 
ruimte voor erfgoed. 

Als uitvloeisel daarvan 
zullen nieuwe, grotere en 
vooral verhalende verblij-
ven worden gecreëerd. 
Voor ieder verblijf zoekt 
Artis het evenwicht tussen 
optimale leefcondities voor 
de dieren en een bijzondere 
ervaring voor de bezoekers  
gecombineerd met een 
duidelijk educatief verhaal 
over con text, ecosysteem, 
biotoop en natuurlijk  
gedrag. 

Verhalen die de basis vor-
men om na te denken over 
de eigen plek en de eigen 
rol die wij als individu in-
nemen in de natuur.  
Een goed voorbeeld daar-
van is het in 2008 geopen-
de Lemurenland, een ei-
land, waarop de vari’s uit 
Madagaskar zich vrijelijk 
kunnen bewegen. Bezoe-
kers kunnen over het ei-
land wandelen en de die-
ren van heel dichtbij erva-
ren. Het verblijf past daar-
door in het beleid van Ar-
tis om de beleving van 
natuur en cultuur dichter 
bij de bezoeker te brengen 
en tegelijk meer ruimte 
voor de dieren te creëren.
Artis geeft ieder jaar les 
aan rond de 100.000 scho-
lieren die met een boeiend 
en uitgebreid lesprogram-
ma op hun eigen niveau 
onderwijs krijgen dat bin-
nen het curriculum past. 
Om in de komende jaren 
meer ruimte voor educatie 
te creëren heeft Artis een 
beleid geformuleerd dat 
erop gericht is innovatieve 
natuur- en milieueducatie 
concepten te ontwikkelen. 

De centrale gedachte van 
die concepten is dat niet 
langer alleen in Artis on-
derwijs wordt gegeven 
maar dat zowel vooraf-
gaande aan het bezoek, 
tijdens het bezoek als na 
afloop van het bezoek in-
strumenten en middelen 
worden aangeboden. Deze 
middelen verhogen de 
duur van de educatie en 
daarmee de rendementen 
aanzienlijk. In het verleng-
de van deze drieslag kun-
nen deze instrumenten en 
middelen ook thuis en op 
school, in Artis en buiten 
Artis in de echte natuur 
worden ingezet. 

Het nieuwe Lemurenland past  
in het beleid van Artis om de 
beleving van natuur en cultuur 
dichter bij de bezoeker te  
brengen en tegelijk meer ruimte 
voor de dieren te creëren

kennistuinartis



ontmoeten

De kalmte 
van het water is 

zettend

dsrust

samen met de deining
van die 

takels...

 goed voor mijn 
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uitge
lichtelkaar OntmOeten via  
natuur en cultuur

Artis brengt natuur en cultuur samen. Een uiting 
daarvan zijn de optredens tijdens de Artis 
ZOOmer avonden. Artis heeft dan een speciale 
sfeer. De dieren zijn rustiger en de mensen  
stellen meer belang in elkaar dan op hectische 
door deweekse dagen. Men geniet van de dieren, 
van elkaar, van de bijzon dere Artistuin met haar 
monumentale bomen, van verhalenvertellers en 
van muziek. Artis is op zo’n avond dé ontmoetings  -
plek voor iedereen. 
Op zaterdagavond 12 juli 2008 was het Artis  
ZOOmeravondpubliek getuige van een uniek  
optreden van de muzikant Spinvis en dichter/
performer Simon Vinkenoog. Ter ere van de  
80e verjaardag van Simon Vinkenoog bracht 
Spinvis een eerbetoon aan deze bekende  
Amsterdamse poëet in de vorm van Ritmebox,  
een boek gecombineerd met een CD. De poëzie  
van Simon Vinkenoog leende zich goed voor een 
ritmische voordracht op de muziek van Spinvis. 
Het publiek reageerde enthousiast op deze  
bijzondere ontmoeting in Artis. 

Ook in 2009 is elke zaterdagavond in juni, juli en augustus een Artis ZOOmeravond.
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ontmoeting5
‘Good afternoon, I’m here to visit professor    
               Gent’s lecture.’
- Okay, welcome. Can you be a bit more 
specific? There are several lectures being held to-
day in the park.’
‘Well, I’m a Uva student, the lecture is about environmental 
sustainabilty in relationship to the extinction of wildlife 
in the jungle. It’s supposed to begin in about three minutes, so 
I’m late already’.
- Let me see... here it is, I found it! 
Luckily it’s nearby, my collegue will show you the way.

‘Thanks so much, 
                   I think I’m gonna run!’
- You’re welcome. Have a nice day at Artis! 

    Goedemiddag...

‘Good afternoon, I’m here to visit professor    
               Gent’s lecture.’
- Okay, welcome. Can you be a bit more 
specific? There are several lectures being held to-
day in the park.’
‘Well, I’m a Uva student, the lecture is about environmental 
sustainabilty in relationship to the extinction of wildlife 
in the jungle. It’s supposed to begin in about three minutes, so 
I’m late already’.
- Let me see... here it is, I found it! 
Luckily it’s nearby, my collegue will show you the way.

‘Thanks so much, 
                   I think I’m gonna run!’
- You’re welcome. Have a nice day at Artis! 

    Goedemiddag...



VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa
Levende have
Gebouwen en dierverblijven
Installaties, transportmiddelen en inventaris
In uitvoering

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Vorderingen
Gemeente Amsterdam
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

1
6.590.295
1.233.185

233.708

502.962
563.097
271.657
560.438

8.057.189

198.543

1.898.154

4.124.598

14.278.484

1
8.436.623
1.956.923

450.094

1.445.597
232.631
342.109
677.136

10.843.641

328.111

2.697.473

1.663.601

15.532.826

43
3.252.231

1.974.507

3.419.227

5.632.519

14.278.484

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Voorzieningen
Pensioenvoorziening
Voorziening FPU
WW-voorziening
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Personeelvoorziening cq. reorganisatie-
voorziening
Jubileumverplichtingen

Langlopende schulden
Langlopende leningen
Lening Gemeente Amsterdam

Kortlopende schulden
Crediteuren
Kortlopend deel langlopende leningen
Belastingen en sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

Totaal

45
2.544.700

707.486

601.849
262.169
553.622
180.547

287.700
88.620

3.227.987
191.240

1.705.894
308.973
327.128

3.290.524

45
3.000.552
1.357.486

511.702
196.585
545.087
254.591

505.570
101.842

2.926.097
184.157

1.928.737
308.973
424.193

3.287.209

4.358.083

2.115.377

3.110.254

5.949.112

15.532.826

Op deze pagina’s ziet u een overzicht van de Balans per 31 december 2008 en de 
Winst- en Verliesrekening over 2008. Voor de volledige Jaar rekening 2008 verwijzen 
wij u graag naar de website www.hallo-artis.nl/jaar rekening2008

passiva 31 december 2008 31 december 2007 31 december 2008 31 december 2007activa

balans per 31 december 2008 (in €)
finan
ciele
kernge
gevens
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Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Subsidies van overheden
Entreegelden
Lidmaatschapsgelden
Overige exploitatiebaten

Lasten
Besteed aan doelstelling
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie

Resultaat boekjaar

resultaatbestemming

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Resultaat boekjaar

2008 

683.956
5.407.510
6.693.219
3.456.724
3.047.195

19.288.604

17.148.730
134.395
899.627

18.182.752

1.105.852

2008 

455.852
650.000

1.105.852

begrOOt 2008 

725.000
5.263.000
6.660.500
3.389.000
2.639.500

18.677.000

17.314.100
109.500
980.900

18.404.500

272.500

begrOOt 2008

272.500
0

272.500

2007 

631.202
5.185.510
6.890.951
3.319.737
2.819.732

18.847.132

17.023.752
108.243
865.483

17.997.478

849.654

2007  

549.654
300.000

849.654

Winst- en verliesrekening 
Over 2008 (in €)

finan
ciele
kernge
gevens
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Is 
het bijt

dat ik mijn zoontje
geef
zo voedzaam
als het zou

wordt hij later
zo sterk als
een beer, een mier of...?

en
zijn



uitge
lichteen kleine grOte  
miereneter

De geboorte van een grote miereneter in Artis 
was een hoogtepunt van 2008. Het is het vrucht-
bare resultaat van het project dat Artis en de  
Argentijnse dierentuin El Zoológico de Florencio 
Varela samen hebben opgezet. Het doel van  
het project is het publiek door beleving in de 
dierentuin en door natuureducatie, zowel hier 
als in Argentinië, kennis te laten maken met 
deze bijzondere bedreigde diersoort. Het publiek 
wordt zich bewust van de problemen, maar ook de 
manieren waarop deze dieren beschermd kunnen 
worden. Het is een voorbeeld van de manier 
waarop Artis natuurprojecten ondersteunt.  
Natuur behoud en natuureducatie gaan daarbij 
hand in hand. 

In juni vond de feestelijke Surinameavond plaats. 
De opbrengsten daarvan komen ten goede aan de 
omvorming van Paramaribo ZOO tot een modern, 
educatief centrum voor voor lichting over de  
bedreigde Surinaamse natuur. 

48 49

Met andere Nederlandse dierentuinen werkt Artis ook samen in het Natuurbeschermingsfonds 
van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NNBF). April 2009 werd Artis officieel lid  
van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 
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ing 6
Als we het hebben over onze marketing positie 
in de advieswereld, waar staan we 
dan nu, Onno?
- Eh, nou we zijn een kleine speler met grote ambities, denken groen, zijn innovatief...
Ok luister, ik loop al een tijdje met iets rond, en nu we toch  
in

 Artis zijn: een vriendje van mij is betrokken bij de 
rebranding van Artis, wat ze opnieuw ongelofelijk goed  
op de kaart gaat zetten.
- O ja, in het verlengde van die renovatie  
van ze? Ik hoorde dat ze ook gaan uitbreiden?
Onder andere... hij doet daar de financiën. Enfin, 
ik denk erover om ons aan Artis te verbinden met 
een soort donateurschap. Ik bedoel, we kunnen ons 
dan positioneren als milieubewust én 
         midden in de samenleving!
- Én het is een sterk merk, net als wij. 
Ik ben wel voor dit soort ideeën. 
       Alweer zo’n goed advies, Onno!
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2008 stond vooral in het 
teken van de onderhan-
delingen over een nieuwe 
CAO. Hoewel de CAO-
onderhandelingen een 
zaak is tussen werkgever 
en vakbonden, heeft de  
OR veel invloed kunnen  
en mogen uitoefenen op 
de onderhandelingen.  
De OR heeft vooraf aan  
de onderhandelingen een 
aantal medewerkers bereid 
gevonden, om samen met 
de OR zitting te nemen in 
een commissie.  
Deze commissie heeft veel -
vuldig gesprekken gevoerd 
met de vakbondsvertegen-
woordiger die de onderhan-
delingen voerde. Daar naast 
heeft de OR twee hoorzit-
tingen voor alle medewer-
kers georganiseerd om de 
resultaten te bespreken.  
Dit alles heeft geleid tot de 
overgang naar de Leisure 
CAO. Voor de reeds zitten-
de werk  nemers is er uit-
eindelijk een prima over-
gangsreglement tot stand 
gekomen. 

Ook heeft de OR zich hard 
gemaakt bij de directie om 
een Medewerkers Tevreden-
heids Onderzoek binnen 
Artis te laten uitvoeren. 
De OR heeft zich dan ook 
inhoudelijk mogen bemoei-
en met het opstarten van 
dit onderzoek. Het resul-
taat was een eerlijk en 
helder rapport dat door 
een onafhankelijk onder-
zoeksbureau werd opge-
steld.

De OR realiseert zich dat 
de toenemende werkdruk 
en de belangrijke zaken 
die het afgelopen jaar  
aan de orde zijn geweest, 
vaak ten koste zijn gegaan 
van de communicatie met 
de achterban.  
De OR is er echter van 
overtuigd dat zij ook in 
2008 de belangen van alle 
collega’s op een eerlijke  
en open manier heeft  
verdedigd bij de directie. 
Wij danken een ieder voor 
het vertrouwen dat we 
hebben gekregen om  
onze taak uit te voeren. 

De Ondernemingsraad 
bestond in 2008 uit zeven 
personen: 

Peter Berkhout 
Voorzitter

Rob Gase 
Secretaris           

Milo Grootjen 
Tweede voorztter

Fanny Schutte 
Tweede secretaris

Bert Voges
Marijke de Vries
Peter Bleesing

De OR heeft zich hard  
gemaakt bij de directie 
om een Medewerkers 
Tevredenheids Onder
zoek binnen Artis te 
laten uitvoeren. 

onder
nemings
raad

onder
nemings
raad
2008



ontmoeting7Ik zag dat jij vandaag weer de 
zeeleeuwen doet?
- Rudi maakt er een heuse show van, mensen!Haha, ach, volgende week is het podium van jou toch?
- Mag ik even aanschuiven, Ruud?
Kom erbij, eet smakelijk. Hoe gaat het op de 
savanne?
- Ja best goed, we hebben onze handen 
vol aan die zieke witstaartgnoe. Naast het 
schoonmaakwerk, dan.  ‘t Werd tijd voor een lekker broodje.

Het is je gegund, Ingrid. 

Wisten jullie trouwens al dat onze 
Yvonne van Personeels zaken in 
verwachting is?
- Dat weten we allemaal al hoor, dat jij nou 2 weken ziek was!
Nou, wat ik had, daar zijn 
die gnoes van jou niks bij!
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die gnoes van jou niks bij!
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De cursisten werken bij de 
dieren op locatie. Bij mooi 
weer zijn ze buiten aan 
het werk, als het regent in 
de binnenverblijven bij de 
dieren. De cursisten ont-
moeten elke les een ander 
dier. Door het tekenen van 
het dier wordt er vanzelf 
veel intenser gekeken, als-
of het dier voor het eerst 
gezien wordt.
De kinderen uit achter-
standswijken die wij via 
ons laagdrempelig beleid - 
in samenspraak met Artis 
– een cursus aanbieden, 
komen al tekenend in con-
tact met kinderen die al 
langer een cursus volgen.

We werken met 11 docenten 
en diverse cursusgroepen: 
• 16 teken-/schildergroe-

pen voor kinderen
• 4 boetseergroepen 

voor kinderen
• 3 teken-/schilder-

groepen voor jongeren 
van 14 – 18 jaar

• 1 beeldhouwgroep voor 
jongeren van 14 –18 jaar

• 3 teken-/schildergroe-
pen voor volwassenen

• 1 beeldhouwgroep voor 
volwassenen

Naast halfjaarlijkse cursus-
sen zijn er korte work-
shops met bijna 1000 cur-
sisten per jaar. In totaal 
produceren de Artis Ate-
liers zo’n 10.000 werkstuk-
ken per jaar. 

In het Artis Aquarium 
wordt vier keer per jaar 
een nieuwe tentoonstel-
ling ingericht van het  
werk van de kinderen.  
Ook in het Vogelhuis en in 
het Apenhuis zijn vitrines 
met de werken van jonge-
ren en volwassenen.

Ook is er samenwerking 
met vakgroep Educatie:  
er zijn 8 workshops in de 
meivakantie gehouden, 
gekoppeld aan het evene-
ment Coole Kikkers.  
(Kikkers Kleien en Buttons 
tekenen). Er zijn 6 work-
shops tijdens de Zoomer-
avonden georganiseerd 

(Buttons tekenen), 13 work-
shops in de Herfstvakantie 
(thema: duurzaamheid) en 
4 workshops in de Kerst-
vakantie (Kerstversiering 
maken). Dit alles natuurlijk 
met de dieren als inspira-
tiebron. Heel veel kinderen 
hebben hier enthousiast 
aan mee gedaan.

De coördinatie van de Artis 
Ateliers lag in handen van 
Nel Groot en Jacqueline 
Lamme.

Kunstontmoeting
Artis Ateliers is een onaf-
hankelijk stichting zonder 
subsidies die volledig 
draait op de inkomsten uit 
cursusgelden. Al meer dan 
20 jaar geven enthousiaste 
docenten kunstcursussen 
voor zowel kinderen als 
volwassenen. In het jaar 
na de verhuizing uit gebouw 
De Volharding zijn in het 
nieuwe schildersatelier en 

boetseerlokaal, gevestigd 
in de gerestaureerde hou-
ten gebouwtjes achter in 
de tuin, weer heel wat 
kunstwerken vervaardigd 
door kinderen en volwas-
senen. Uitgangspunt is het 
begeleiden van kinderen 
en volwassenen in hun 
persoonlijke creatieve ont-
wikkeling met behulp van 
de waarneming van de 
dieren in Artis. 

Door het tekenen van het 
dier wordt er vanzelf veel 
intenser gekeken, alsof 
het dier voor het eerst  
gezien wordt.

artis ateliers 2008
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Artis is een populaire stageplaats. Van dier tot 
plant, van communicatie tot educatie, van project-
management tot fondsenwerving – de meeste  
afdelingen in Artis hebben jaarlijks interessante 
stageplekken. In totaal zijn er in Artis een paar 
honderd stageplekken. 
Een goed voorbeeld is de vakgroep Plant in Artis.  
In 2008 werd een samenwerking aangegaan met 
het Wellantcollega, een conglomeraat van tien-
tallen scho len in Noord- en Zuid-Holland die op 
mbo-niveau onder meer de richtingen ‘Groen’ in 
hun pakket hebben. Op een bijeenkomst in Artis 
hebben directeuren van verschillende vestigingen 
afspraken gemaakt over de stagemogelijkheden. 
Voor het Wellantcollege houdt een speciale account -
manager het aanbod van de scholen en de vraag 
vanuit Artis in de gaten, naast de eventuele speci-
fieke wensen en eisen ten aanzien van de stage-
plekken. Meer dan 150 leerlingen hebben tot nu  
toe in Artis stage gelopen; vaak op project matige 
basis zoals een ‘bollenplantproject’ of een  
‘project renovatie Hollandse Tuin’. 
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Vakgroep Plant van Artis is genomineerd als ‘Beste leerbedrijf’ van het jaar.  
In juni 2009 wordt de winnaar bekendgemaakt.
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ing8
‘Jeetje... wat is die prehistorie boeiend
en dan te bedenken dat wij allemaal afstammen van 
  rondzwemmende dieren...
Zou het niet heerlijk zijn om in het water te leven?
Met de vissen mee te zwemmen en lekker 
   op het strand te liggen?

Me vrij te voelen,  zonder besef te hebben van het mensenleven?’

‘Jeetje... wat is die prehistorie boeiend
en dan te bedenken dat wij allemaal afstammen van 
  rondzwemmende dieren...
Zou het niet heerlijk zijn om in het water te leven?
Met de vissen mee te zwemmen en lekker 
   op het strand te liggen?

Me vrij te voelen,  zonder besef te hebben van het mensenleven?’
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