
Jaarverslag 2016
ARTIS heeft vele gezichten



Missie en visie
Missie
In ARTIS inspireren en stimuleren wij een breed publiek verantwoordelijk met natuur om 
te gaan.

Visie
ARTIS is een ontmoetingsplek waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij 
brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en 
behandelt.

 ~ Missie en visie

De jaguar is terug in ARTIS. Jaguars zijn solitaire dieren. 
Daarom kunnen de gevlekte en zwarte jaguar in het 
verblijf van elkaar gescheiden worden. 
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2016 in cijfers

 ~ 2016 in cijfers

1.352.699 bezoekers

Op 13 Zoomeravonden  
was ARTIS tot 

zonsondergang open

1 olifantenkalf geboren

11 natuurbehoudprojecten  
steunt ARTIS

1 gewone 
jaarvogel uit 

het ei gekomen

28 bomen geplant 18% minder plastic  
flesjes verkocht ten 

opzichte van 2015
30.000 eetbare planten  

in de eetbare tuin

84 handgemaakte 
ivoorporseleinen insecten 

in het Insectarium 

877 Polynesische 
boomslakken uitgezet

ARTIS nam deel aan  
73 fokprogramma’s

1 nieuw jaguarverblijf 
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 ~ 2016 in cijfers

2 Europese 
 museumprijzen  

gewonnen
16.425 beerdiertjes 

gekweekt

127.758 keer educatief 
bezoek aan ARTIS

82.880 leden 
 heeft ARTIS

1.971 doosjes ALLEMAAL 
ARTIS verkocht

472 mensen aan het werk, 
waarvan 258 vrijwilligers

128 bedrijven zijn adoptant 

25.000 bezoekers  
aan de live-

voorstellingen

13.140 bezoekers voor de 
laborant vertelt

2 genootschapskringen opgericht

65 bezoekers aan de collegereeks microbioom van 
de Micropia-hoogleraar VU en 80 bezoekers aan de 
collegereeks Biophilia van de ARTIS-hoogleraar UvA

6 nieuwe 
onderwijsthema’s 

in Micropia 
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In memoriam Uri Coronel
 
24 december 1946 - 18 juli 2016

 
Uri zette zich jarenlang in voor ARTIS. Eerst als voorzitter van de Stuurgroep 
Masterplan, daarna als lid en de laatste jaren als voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Hij deed dit vanuit zijn liefde voor de stad Amsterdam, waar ARTIS voor 
hem onlosmakelijk mee verbonden is. Wij zullen zijn passie en onvoorwaardelijke 
toewijding enorm missen.

 ~ In memoriam Uri Coronel 06
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Amsterdam, 29 augustus 2017
Geachte lezer,   

We bevinden ons op een punt in de tijd waarop de mens allesbepalend is, ook wel 
het Antropoceen genoemd; het tijdperk van de mens. De mens is zelf onderdeel 
van de natuur, en vormt de natuur ook in grote mate. Ongerepte natuur is vrijwel 
nergens ter wereld meer aanwezig, want overal wordt de natuur in meer of mindere 
mate beïnvloed door de mens. Van klimaatverandering – door mensen veroorzaakt 
– tot ontbossing, habitatverlies of door mensen beheerde ‘wildparken’, de mens 
heeft overal sporen achtergelaten. Was er twintig jaar geleden nog een duidelijke 
tegenstelling tussen ‘’het wild’’ en ‘’de dierentuin’’, tegenwoordig zijn deze twee 
steeds meer naar elkaar toe getrokken.

ARTIS wil een plek bieden waar de dieren nabij zijn, en waar mensen de natuur 
kunnen beleven. En tegelijkertijd een plek bieden waar de discussie over de relatie 
tussen mens en natuur kan worden gevoerd. Van oudsher is het doel van een 
dierentuin om mensen bekend te maken met uitheemse diersoorten en inzicht te 
geven in de natuur. Maar wil een instituut zich inzetten voor het behoud en welzijn 
van de natuur, dan is het tonen van alleen dieren en planten in de 21ste eeuw niet 
meer afdoende. Daarom is ARTIS in 2003 begonnen met een vernieuwingsproces. 
In 2016 hebben we de volgende stap gezet. Onze nieuwe missie en visie vloeien 
voort uit de veranderde relatie tussen mens en natuur.

 ~ Bericht van de directie

ALLEMAAL ARTIS bestaat uit een doosje met 40 
duurzame houten blokken waarmee je alle dieren uit 
ARTIS kunt maken.
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 ~ Bericht van de directie

ARTIS wil met nadruk de rol van de mens in de natuur centraal stellen en belichten. 
Het publiek moet meer inzicht krijgen in de onderlinge afhankelijkheid tussen cultuur 
en natuur, en gestimuleerd worden meer verantwoordelijkheid te nemen. Het is van 
groot belang dat we de grote problemen ten aanzien van natuur op een positieve en 
begrijpelijke manier bespreekbaar maken. Vooral door handelingsperspectieven te 
bieden, opdat ons publiek goed geïnformeerd raakt, begrip meekrijgt, en zelf beter 
kan beslissen wat een eigen bijdrage kan inhouden. Inspireren en stimuleren, dat is 
de publiekstaak van ARTIS. ARTIS wil zich onderscheiden van andere dierentuinen en 
musea door de complexiteit van alle levensvormen te tonen en de natuur als geheel te 
laten zien: van het microscopisch kleine in ARTIS-Micropia tot het onmetelijk grote in 
het ARTIS-Planetarium.

2016 was het jaar waarin we niet alleen de missie en visie aanscherpten, maar ook 
in het verlengde hiervan de merkstrategie aanpasten. We willen, meer dan ooit, de 
ontmoetingsplek zijn waar we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen 
en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. De 
campagne ALLEMAAL ARTIS, die niet alleen reclamefilmpjes en billboards omvatte 
maar ook een blokkendoos waarmee alle dieren uit ARTIS gemaakt kunnen worden, 
vormde de opmaat voor een aanpassing in de huisstijl. De verschillende gezichten van 
ARTIS, van het park tot Micropia, kregen hun eigen ‘submerk’ en logo. In het rapport 
De Gezichten van ARTIS schetsten we een toekomstvisie voor de komende jaren. Dit 
jaarverslag behandelt eveneens alle gezichten van ARTIS.

Niet alleen de uitstraling naar buiten toe werd veranderd, ook achter de schermen 
vonden er grote veranderingen plaats. Alle bedoeld om de organisatie te verbeteren 
en dat wat we hebben nóg beter te gebruiken en behouden. Zo werd het voormalige 
cluster Infrastructuur verandert in een cluster Facilitair en Logistiek en een aparte 
groep die zich met de uitvoering van grote bouwactiviteiten bezighoudt. De afdeling 
Educatie kwam direct onder de directie te vallen. De oprichting van het nieuwe cluster 
Parkmanagement zorgt voor slagvaardig optreden in het park. Binnen ARTIS zorgt 
het cluster Parkmanagement voor de organisatie en uitvoering van alles wat met de 
publieksbeleving te maken heeft; het publiek staat immers centraal. 

Doel van de herstructurering was het beter samenwerken, in een nieuw evenwicht 
tussen beleid en uitvoering. Met gevolg betere slagvaardigheid en heldere 
verantwoordelijkheidsgebieden. Onderdeel van de herstructurering was het 
samenbrengen van alle fondsenwervende activiteiten in één afdeling met marketing 
en communicatie, om zo meer uit de diverse inkomstenbronnen te kunnen halen. Dit 
was direct terug te zien in de inkomsten op het gebied van particuliere en institutionele 
fondsenwerving.
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De particuliere fondsenwerving nam in 2016 een hoge vlucht, mede dankzij de enorme 
steun van Cor van Zadelhoff. Op zijn initiatief en met steun van Dorothée Verhulst werd 
in april een fondsenwervend diner gehouden in het ARTIS-Groote Museum. Waarna 
we, door de oprichting van de Kring ARTIS-Groote Museum, nieuw leven bliezen in het 
historische Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Later in het jaar 
werd een tweede kring, de ARTIS-Kring, opgericht. We danken de leden van de beide 
kringen zeer voor hun betrokkenheid bij ARTIS en verwachten voor de komende jaren 
dat deze kringen zullen groeien.

De restauratie van het ARTIS-Groote Museum, die dankzij steun van een aantal 
belangrijke partners in 2016 is gestart, zal het gebouw weer toegankelijk maken voor 
publiek. Het wordt geschikt voor sociale activiteiten en een nieuw museum. Met 
veel zorg wordt het gebouw in ere hersteld, volgens hoge duurzaamheidscriteria die 
passen bij deze tijd. ARTIS wil in toenemende mate een belangrijke rol spelen in het 
maatschappelijke debat omtrent natuurkwesties. Het Groote Museum vormt hier een 
uitgelezen plek voor.

Trots waren we op de grote vernieuwingen in ARTIS die we in 2016 opleverden: in 
de eerste plaats het jaguarverblijf. Al sinds haar opening zijn ARTIS en grote katten 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 1839 kreeg ARTIS haar eerste diercollectie 
uit een reizende menagerie. Hierin was al een ‘Sjaguar Tijger met groote vlekken van 
de West-Indies’ te vinden. In 2015 namen we met de sloop van de Roofdierengalerij 
definitief afscheid van een stuk cultuurgeschiedenis en van de oude manier van dieren 
houden. Het nieuwe jaguarverblijf is zo gemaakt dat de dieren welpen kunnen krijgen en 
grootbrengen. 

De gewone jaarvogels kregen dit jaar een kuiken.  
Het vrouwtje metselt zichzelf in, samen met haar ei. 
Het mannetje voert hen door een kier.
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Ook voor de Bennett wallaby’s en de zwartstaartprairiehonden openden we in 2016 
nieuwe verblijven, en we werkten gestaag aan de bouw van het olifantenverblijf, waarvan 
de opening in 2017 gepland staat. In alle verblijven speelt de beplanting een grote rol: 
die geeft niet alleen sfeer aan het verblijf, maar is ook goed voor de gedragsverrijking 
van de dieren. De eetbare tuin is een mooi voorbeeld van duurzaamheid: de beplanting 
is zowel mooi als nuttig en wordt hergebruikt. Ook bij het onderhoud van het park 
staat duurzaamheid centraal, door het recyclen van afval en duurzaam energie- 
en waterverbruik. Het park zal moeten worden ingericht op de effecten van de 
klimaatverandering, zoals de toename van hemelwater.

Grote zorg van de directie is het aantal langdurig zieke medewerkers in ARTIS.  
De samenwerking tussen de Ondernemingsraad (OR) en directie is in 2016 verder 
verbeterd en geprofessionaliseerd. De OR heeft veel aandacht besteed aan het 
monitoren van de herstructurering ter verbetering van de interne organisatie. Hiervoor 
zijn o.a. gesprekken gevoerd met medewerkers uit alle clusters en zijn aanbevelingen 
gedaan richting de directie, waarbij de nadruk is gelegd op de toekomstbestendigheid 
van ARTIS. De OR vergaderde vier keer met de directie. Verder was er een algemene 
gang van zaken-overleg met de algemeen directeur in aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. 

In 2016 was ARTIS in een doorlopend gesprek met de gemeente Amsterdam over de 
in 2015 vastgestelde subsidiekorting van structureel 1 miljoen euro per jaar. Na twee 
grote subsidiekortingen in een paar jaar tijd van in totaal 1,9 miljoen was de rek er echt 
uit. In 2017 is een compromis met het college bereikt, als dit besluit door de raad wordt 
goedgekeurd. ARTIS ontvangt een eenmalige tegemoetkoming van de gemeente en 
gaat dit bedrag gebruiken voor de restauratie van het erfgoed. 

Dankzij de inzet van alle medewerkers, vrijwilligers en alle partners die ons gesteund 
hebben, is 2016 voor ARTIS een goed jaar geweest. Een jaar waarin we grote stappen 
hebben gezet. Zodat we, meer dan ooit, van ARTIS de ontmoetingsplek maken waar 
we natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en debat faciliteren over hoe de 
mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt.
 

Haig Balian,
ARTIS-directeur

 ~ Bericht van de directie 10
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Amsterdam, 29 augustus 2017
Geachte lezer, 

ARTIS is al sinds haar oprichting in 1838 een plaats waar stadsbewoners en –bezoekers 
in contact kunnen komen met natuur. Waar natuur in die eerste jaren werd opgevat 
als het tentoon stellen van zoveel mogelijk exotische dieren, is er nu een andere 
taakopvatting: ARTIS als ontmoetingsplek waar natuur op een vindingrijke manier 
dichtbij wordt gebracht en waar debat gefaciliteerd wordt over hoe de mens natuur 
waardeert, begrijpt en behandelt.

De Raad van Toezicht ondersteunt de transformatie die ARTIS doormaakt als gevolg 
van haar grote vernieuwingen van harte. ARTIS inspireert en stimuleert een breed 
publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan. En ook in haar interne organisatie wil 
ARTIS hiertoe inspireren en stimuleren. ARTIS blijft in ontwikkeling.

Op de dag dat Uri Coronel overleed, had ik een afspraak met hem en de directeur over 
mijn mogelijke benoeming als zijn opvolger als voorzitter van de Raad van Toezicht, 
omdat zijn termijn als voorzitter er bijna op zat. De passie die Uri had voor ARTIS, is 
alle medewerkers zeer bijgebleven. Passie en enthousiasme zijn ook de woorden 
die in mij opkomen als ik denk aan alle gesprekken die ik dit jaar heb gevoerd met de 
medewerkers van ARTIS om de organisatie te leren kennen. 

 ~Bericht van de Raad van Toezicht

ARTIS wil een plek bieden waar de dieren nabij zijn, en 
waar mensen de natuur kunnen beleven.
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In 2016 kwam de Raad van Toezicht vijf keer bijeen voor overleg met de directeur  
en controller. Tijdens die vergaderingen werden veel besluiten goedgekeurd  
die betrekking hadden op de grote vernieuwingen die ARTIS doormaakt.  
Het Operationeel Plan 2016 werd goedgekeurd. Ook heeft de Raad van Toezicht 
tweemaal zonder de directeur vergaderd. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht 
eenmaal overleg gevoerd met de OR en een functioneringsgesprek gevoerd met de 
algemeen directeur. In 2016 kwam de financiële commissie viermaal bijeen, waarvan 
driemaal om met de accountant te overleggen. 

Om de continuïteit van de Raad te borgen is per februari 2017 een nieuw lid 
benoemd; mevrouw Hélène Pragt. Zij vervangt Kees de Boo, die dit jaar afscheid 
neemt. Ook Gerdi Verbeet nam in 2016 afscheid van de Raad van Toezicht. 
Saskia Reuling neemt de taak van Gerdi Verbeet als vertrouwenspersoon van de 
Ondernemingsraad over. De Raad van Toezicht is Gerdi en Kees dankbaar voor hun 
inzet voor ARTIS in de afgelopen jaren. 
 
Joop Saan, voorzitter Raad van Toezicht

 ~ Bericht van de Raad van Toezicht 12
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 � Hoofdstuk 1

1
ARTIS-Park
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Het ARTIS-Park is het vroegste nog bestaande 19de-eeuwse stadspark van 
Amsterdam. Als arboretum is het park de context voor een rijke diversiteit aan 
dieren en planten. Als ensemble verenigt ARTIS een groot aantal hoogwaardige 
monumenten. ARTIS vormt een onverbrekelijke eenheid met de Plantagebuurt. Het 
park vormt de context voor alles wat ARTIS is: als huis voor de levende en ‘dode’ 
verzamelingen uit de natuur, voor het erfgoed, voor educatie over natuur in meest 
brede zin, en voor de vele bezoekers. 

Bezoek
In een zich verdichtende stad neemt de sociale betekenis van het ARTIS-Park toe. 
Door zijn beslotenheid wordt een veilige, groene plek gecreëerd. Het park is de 
ideale omgeving voor recreatie. Voor evenementen als de Open Monumentendagen 
en de Museumnacht is het park een graag bezocht toneel. Ook de Zoomeravonden, 
waarbij ARTIS iedere zaterdag in juni, juli en augustus geopend is tot zonsondergang, 
trokken dit jaar opnieuw veel bezoekers.

2016 was een mooi jaar voor ARTIS. Het publiek wist ARTIS en in toenemende mate 
ook Micropia te vinden: in totaal bezochten 1.352.699 bezoekers ARTIS en ARTIS-
Micropia, een nipt verschil van 1.150 (-0,085%) met 2015. In het afgelopen jaar steeg 
het buitenlands bezoek met 10,5 %. De stijgende bezoekersaantallen van toeristen 
aan de stad Amsterdam zijn hier oorzaak van.

ARTIS heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van 
duurzaamheid. De eetbare tuin, waarbij alle tijdelijke beplanting 
wordt gevoerd aan de dieren, is hier een mooi voorbeeld van.
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Het publiek staat bij ARTIS centraal, dus zijn we continu bezig de service te 
verbeteren. De ARTIS-bezoekers hoeven steeds minder langs de kassa, omdat ze al 
via partners of op onze website toegangskaarten hebben gekocht. In 2016 werd het 
mogelijk ook educatief bezoek te boeken via de boekingsstraat op de website van 
ARTIS, waarmee de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid van ARTIS online sterk is 
verbeterd.

Boom en plant
Als groen erfgoed is het ARTIS-Park een plek die nooit af is. Er wordt intensief 
aandacht besteed aan de beplantingen opdat deze groene long zich ook naar de 
toekomst toe kan ontwikkelen. Door vakkundig onderhoud blijven ruimte, groene 
collecties, atmosfeer en esthetiek als ervaringswereld voor de bezoeker in stand. 
Daardoor blijft het park in ontwikkeling en krijgt het nieuwe dimensies.

ARTIS gaat steeds bewuster met haar tuin om: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
beplanting meedoet in een veel groter geheel? We proberen een mooie variatie aan 
bloemen en planten te laten ontstaan, waar ook dieren en insecten van buiten de 
tuin naartoe gelokt worden. De parknatuur kan verschillende functies vervullen: het 
park is een plek die fijn en mooi is om in te wandelen, maar waar planten tegelijkertijd 
ook boeiend en nuttig zijn. We zien het park als een habitat: een samenspel van 
insecten, dieren, planten, bomen en mensen.

ARTIS heeft een bijzondere collectie van ruim 700 bomen in 200 soorten. Sommige 
bomen staan er al eeuwenlang en zijn ouder dan ARTIS zelf. Van deze monumentale 
bomen staan er negen op de monumentale bomenlijst van de gemeente 
Amsterdam en drie op de landelijke monumentale bomenlijst van de Nationale 
Bomenstichting. In 2016 werden er 28 nieuwe bomen aan de collectie toegevoegd, 
waaronder Chinese vernisbomen, gummibomen, Chinese parasolbomen en 
verschillende Anna Paulowna-bomen.

In 2016 stond ARTIS in het voorjaar opnieuw in het teken van ARTIS in bloei. Met 
behulp van scholieren van de groenschool werden ruim 150.000 bollen geplant.  
Zo bloeide bij het Aquarium verschillende soorten tulpen, waaronder de ARTIS-tulp, 
waarmee een patroon was gecreëerd in de vorm van een zonnebloem: een donker 
hart, met oranje en gele uitloop. 

Vanaf eind mei stond het ARTIS-Park voor het tweede jaar in het teken van de 
eetbare tuin. Een belangrijk project, omdat mensen vaak niet meer weten waar eten 
vandaan komt. Het nuttige en het schone worden in de eetbare tuin verenigd. Alle 
seizoensperken bestonden uit bloemen, kruiden en groenten die eetbaar zijn voor 
mens en dier. De dierverzorgers plukten iedere dag van de 30.000 planten in 168 
soorten en variëteiten. Ze voerden het eetbare groen aan de dieren. ARTIS is de 
enige dierentuin ter wereld die op deze schaal eigen groenten, kruiden en bloemen 
kweekt voor haar dieren. 

 �ARTIS-Park
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De planten hebben meer smaak dan de dieren gewend zijn. Ook is er veel meer 
smaak- en geurvariatie door de verscheidenheid aan planten. Voor dieren geldt, net als 
voor mensen, dat ze moeten wennen aan smaken. Waar de Fijileguanen afstormden 
op de geur van verse kruiden, moesten de chimpansees nogal wennen aan de rode 
bladmosterd en de venkel. Door de ervaring van 2015, wisten de dierverzorgers dit jaar 
beter welk dier wat lust. De dierverzorgers houden dit bij in schema’s, zodat er volgend 
jaar weer aanvullende informatie is. De eetbare planten in ARTIS zijn afkomstig van een 
biologische kweker. Alle beplanting wordt opgegeten, van het puntje van de wortel tot 
het topje van de bloem. Omdat er niets verspild wordt, is de eetbare tuin een mooi 
voorbeeld van de duurzame ontwikkeling die ARTIS doormaakt. Ook het publiek genoot 
zichtbaar van de eetbare tuin, omdat die goed past bij de tijdgeest: zelfvoorzienend 
en biologisch. Tijdens de ARTIS-Zoomeravonden was er een rondleiding onder de titel 
‘wie lust wat’ langs de eetbare tuin. Ook zijn er sinds 2016 ‘Pluk en trakteer’-feestjes te 
boeken in ARTIS, waarbij de kinderen uit de tuin mogen plukken voor de dieren. 

Aan het eind van het groeiseizoen zijn de eenjarige planten gerooid. De hele 
planten worden als gedragsverrijking aan de olifanten en giraffen gevoerd. In 2016 
is geëxperimenteerd met het bewaren van kruiden en bladeren. Kruiden werden 
gedroogd, ingevroren of gevriesdroogd. Ook zijn bladeren in vaten geperst, met als 
doel de dieren het hele jaar door van de oogst te laten eten. Eind 2016 werden de grote 
koedoes en de Aldabra reuzenschildpadden ook al in de winter gevoerd van deze 
bewaarde planten uit de eetbare tuin. 

Een zwartstaartprairiehond eet bloemen  
uit de duurzame eetbare tuin.
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ARTIS vernieuwt
We zijn in 2003 begonnen met een ingrijpend vernieuwingsproces, om ARTIS 
maatschappelijke relevantie voor de toekomst te geven. De kanteling van een dierentuin 
naar een educatief instituut. Er wordt meer ruimte gecreëerd voor dier en plant, voor 
educatie en voor erfgoed. 

In 2016 heeft ARTIS binnen dit vernieuwingsproces drie grote nieuwe verblijven 
opgeleverd, waarvan het jaguarverblijf het meest ambitieuze en in het oog springende 
project was. Het jaguarverblijf werd op 20 december voor het publiek geopend, onder 
grote belangstelling van de pers. De omstandigheden in het verblijf van de jaguars 
(Panthera onca) zijn zo gemaakt dat ze zoveel mogelijk natuurlijk gedrag kunnen 
vertonen, en dat ze in het kader van het Europese fokprogramma jongen kunnen krijgen 
en grootbrengen. Er is rekening gehouden met omstandigheden uit het natuurlijke 
leefgebied van de jaguar. Het verblijf bestaat uit rotsformaties en struikgewassen, zodat 
de dieren zich terug kunnen trekken. Het landschap heeft een exotische sfeer, maar de 
beplanting is niet tropisch. Dat gaat ook niet met ons klimaat. Het geheel heeft de sfeer 
van droogbos.

 �ARTIS-Park
 Hoofdstuk 1 

Het idee achter het ontwerp is om de overgang tussen het 
landschap en het jaguarverblijf zo klein mogelijk te houden.
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Omdat jaguars in het wild graag klimmen, zijn er eeuwenoude olijfbomen geplant. 
Door de rotsconstructie en de bomen is het verblijf niet alleen horizontaal maar ook 
verticaal door de jaguars te gebruiken. Op de brede takken van de bomen en op 
de rotsformaties kunnen de jaguars goed op de uitkijk liggen. Jaguars houden zich 
in de natuur vrijwel altijd op in de buurt van water, en kunnen – in tegenstelling tot 
veel andere katachtigen - goed zwemmen. Daarom bevinden zich in het verblijf ook 
waterpartijen.

De rotswanden, die spontaan uit de grond lijken te verrijzen, zijn opgebouwd uit 
2.500 blokken natuursteen. Rondom bevinden zich diverse inhammen in de rots, 
die je kunt binnenwandelen om de dieren van dichtbij te bekijken. Via een moeilijk 
begaanbaar rotspad, kun je als bezoeker naar de andere kant van het verblijf lopen. 
Het verblijf heeft twee delen, zodat de jaguars van elkaar gescheiden kunnen 
worden. Dit is belangrijk als de dieren welpen krijgen, want jaguars leven solitair.  
Het vrouwtje voedt de jongen alleen op. 

ARTIS wil graag dat een verblijf groen is. Niet alleen omdat dat er mooi uit ziet, maar 
ook omdat het belangrijk is voor dieren om zich te kunnen verschuilen. Planten 
bieden schaduw en mogelijkheden voor spel. Ook de samenstelling van de bodem 
van een verblijf wordt gezonder door planten. Ten slotte ‘vergroot’ beplanting een 
verblijf, doordat de dieren er omheen kunnen lopen.

Als groen erfgoed is ARTIS 
een plek die nooit af is.
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 �ARTIS-Park
 Hoofdstuk 1 

Het in 2016 geopende wallabyverblijf is heuvelachtig aangelegd onder de grote platanen 
in het voormalige wisentenverblijf. Uitgangspunt voor de inrichting is de Australische 
gras- en bosrijke omgeving waarin de Bennett wallaby van nature leeft. Ook voor het 
publiek is het verblijf een verbetering. Geen kaal veldje meer, maar glooiende heuvels 
met een pad erdoorheen, vanwaar het publiek de buideldieren van dichtbij kan bekijken. 
In het wallabyverblijf is gekozen voor hoog opgaande planten, zodat de wallaby’s niet 
bij de bladeren kunnen. Wallaby’s zijn namelijk niet kieskeurig. Er staat onder meer Iris 
foetidissima. 

De tuin rond het verblijf en het oude Broedmachinehuis is tezamen met de ruimte rond 
het nieuwe prairiehondenverblijf opnieuw ontworpen, natuurlijk met behoud van de 
aanwezige bomen. Het gebied vormt nu visueel en ruimtelijk één geheel. Er is gezorgd 
voor een afwisseling van hoge en lage prairiegrassen. In de ruimte rond het verblijf zijn 
struiken en lage bomen geplant om ook intimiteit aan deze plek te geven. Er is gekozen 
voor soorten die in de herfst het gebied een Indian summer-sfeer geven, dus een 
kleurrijke herfst zoals we die kennen uit Noord-Amerika. Het publiek kan via een pad 
door het gebied heen lopen, van de sfeer genieten en van dichtbij de prairiehonden 
bekijken.

De bouw van het nieuwe olifantenverblijf vorderde in 2016 gestaag. De contouren 
van het verblijf, dat in 2017 zal openen, zijn al duidelijk zichtbaar. In 2016 werden zowel 
de rotsformaties als het bassin aangelegd. De kade langs het Entrepotdok werd 
hersteld. In maart werd de beplanting aangebracht op de plek waar voorheen de 
Roofdierengalerij stond. De beplanting naast het olifantenverblijf roept een Aziatische 
sfeer op. Er is gekozen voor hoge bomen met grote bladeren, afgewisseld met bamboe. 
Wintergroene heesters, palmen, bananen- en gemberplanten maken de bosrand langs 
het olifantenverblijf compleet. Samen vormen zij een haag die een nieuwe natuurlijke 
omlijsting van de aanpalende Hollandse Tuin vormt. 
Rondom het nieuwe olifantenverblijf komt een route, genaamd Olifantenspoor, waarin 
voor het publiek de gedragsverrijkende elementen van het verblijf inzichtelijk gemaakt 
zullen worden. 

ARTIS heeft in 2016 de cv-leidingen en verdelers geïsoleerd, waardoor ARTIS haar 
warmte- en energieverlies verminderd heeft.

Verder vond er in 2016 veel planvorming en voorbereiding plaats voor verdere 
vernieuwingen in ARTIS, zoals een herinrichting van het buitenverblijf van de 
chimpansees, een aanpassing aan het Kerbert-zijtterras en het binnenverblijf van de 
gibbons. Er is gewerkt aan de detaillering van de plannen voor de vernieuwing van de 
Robbenzaal, zodat deze in 2017 kunnen worden afgerond. 
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Vanuit de lucht ziet ARTIS er het grootste deel van het jaar uit als een groene oase in de 
stad. Maar in de winter, wanneer de meeste bladeren van de bomen zijn, kun je zien dat 
ARTIS eigenlijk een eilandengroep is. Een archipel opgebouwd uit verschillende, duidelijk 
van elkaar geïsoleerde perken. Ieder perk heeft een eigen sfeer en inrichting. Deze 
perken zouden als los zand aan elkaar kunnen hangen, ware het niet voor de bestrating, 
die ARTIS verbindt. Vanwege haar belangrijke verbindende rol is de bestrating ook 
onderdeel van de grote vernieuwingen binnen ARTIS. In 2016 werd 3.407 vierkante 
meter bestrating in het ARTIS-Park vernieuwd. 
 

Horeca
Al in de vroegste ideeën omtrent wandelparken rond 1800 wordt naar voren gebracht 
dat een park over een tuinpaviljoen dient te beschikken. Bij voorkeur overdekt of 
met een pergola zodat men in gefilterd licht of schaduw kan zitten. In het paviljoen 
zou ook een verfrissing verkrijgbaar moeten zijn. Dat alles ter ontspanning van de 
wandelaar. In 2016 opende het Tuinpaviljoen ‘De Verpozing’, gelegen in het enige stukje 
van de Roofdierengalerij dat overeind is blijven staan, naast het Kerbertterras. In het 
Tuinpaviljoen van ARTIS kan de bezoeker, zittend in schaduw en licht, en omgeven door 
de dieren, bomen, struiken en bloemen, verpozen. De Verpozing heeft een pergola, 
gemaakt van de spanten van de oude Roofdierengalerij. Het paviljoen ligt tussen de 
Hollandse Tuin en het olifantenverblijf in wording met zijn nieuwe bomen en beplanting. 
Op de terrassen kan de bezoeker genieten van brood en banket. De koeken van het 
Tuinpaviljoen komen van een koekenbakkerij waar mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt de fijne kneepjes van het bakkersvak leren.

Tijdens de Zoomeravonden treden bekende artiesten  
en opkomende muzikanten op in de Muziektent.
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Duurzaamheid
De horeca in ARTIS spande zich ook in 2016 in voor een zo duurzaam mogelijk aanbod. 
Twintig producten uit de horeca zijn op duurzaamheid doorgemeten. Daarbij worden 
zowel het product zelf als de leveranciers beoordeeld op criteria als grondstofverbruik, 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en productieprocessen middels een 
door ARTIS opgestelde duurzaamheidsmatrix. Ook in 2016 is er een week lang afval 
gemeten. De gemiddelde hoeveelheid restafval per bezoeker bedroeg 75 gram. In 2015 
was dit 88 gram. In restaurant De Twee Cheetahs is een voedselverspillingsprogramma 
geïmplementeerd. Doordat de bezoekers in restaurant de Twee Cheetahs sinds dit jaar 
drank uit glazen potten kunnen tappen, is het aantal verkochte plastic flesjes met 18% 
verminderd. 

ARTIS heeft de afgelopen jaren op diverse gebieden ervaring opgedaan op 
het gebied van duurzame initiatieven binnen haar eigen organisatie en met 
samenwerkingspartners. Denk daarbij aan het behalen en behouden van de ISO14001 
certificering, het verduurzamen van de horeca en het toepassen van duurzaamheid 
binnen de grote projecten. Daarbij is de behoefte ontstaan om vanuit een integrale 
aanpak het verduurzamen van de organisatie verder te borgen. In 2016 is een externe 
partner aangetrokken om hiermee verder aan de slag te gaan.
Een overzicht van de duurzaamheidsaspecten die ARTIS belangrijk vindt, is te lezen in 
bijlage D.

ARTIS maakt waar mogelijk gebruik van 
grijs water (hemelwateropvang) en van 
grachtenwater bij het sproeien van het park. 
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 �Hoofdstuk 2

2
Erfgoed

22

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



ARTIS heeft een veelheid aan levende en dode collecties. Het verhaal dat we vertellen 
gaat over de samenhang tussen al die onderdelen en over de rol die de mens daarin 
speelt. Het erfgoed, zowel de monumenten als de historische- en objectencollectie, 
vormt een belangrijk onderdeel van het ensemble dat ARTIS is. Het ARTIS-Groote 
Museum, de Ledenlokalen, het ARTIS-Aquarium, de Hollandse Tuin, de Papegaaienlaan, 
de drie vijvers, het Apen- en Vogelhuis behoren tot belangrijke en opvallende 
monumenten in de Amsterdamse en Nederlandse architectuur-, tuinhistorische en 
sociale geschiedenis.

ARTIS is verantwoordelijk voor de restauratie en (her)inrichting van dit erfgoed. Dat is 
een omvangrijke opgave, gezien de staat waarin de geschiedenis deze monumenten 
heeft overgeleverd. Gebouwd vanaf de oprichting in 1838 tot het einde van de 19de 
eeuw vormen ze een staalkaart van typologieën en stijlen. Erfgoed bepaalt daarmee 
in hoge mate de identiteit van ARTIS. Wie ARTIS zegt, roept een plek op waar levend 
erfgoed de bezoeker met natuur en cultuur verbindt.

 � Erfgoed 
 Hoofdstuk 2

Herstel van het Aquarium is urgent vanwege de slechte 
situatie van de infrastructuur van het gebouw.
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Als uniek ensemble van erfgoedwaarden die groen (aarde, plant en boom), blauw 
(water) en rood (architectuur) met elkaar verenigen, werd ARTIS als voorbeeldproject 
gekozen bij de cruciale wijziging in de omgang met monumenten door de Rijksoverheid, 
de zogenaamde MOMO (Modernisering Monumentenzorg, sinds 2009). De 
bijzondere en dus ook nationale status van het ARTIS-erfgoed blijkt uit het feit dat er 
27 monumenten zijn, waarvan 26 rijks- en één gemeentelijk monument. Omdat ze 
onderdeel zijn van één van de eerste dierentuinen in de wereld zijn deze monumenten 
tevens internationaal van betekenis. Sinds 2015 heeft ARTIS officieel de museumstatus 
verkregen. 

ARTIS is een plek die zich in vele geheugens vastzet met onuitwisbare herinneringen. 
Het voor iedereen vrij toegankelijke Artisplein, dat begrensd wordt door Flamingovijver 
en Hollandse Polder, is daar een mooie aanvulling op. In 2014 gaf ARTIS een deel 
van haar ruimte, waar ze weinig van heeft, ‘terug’ aan de stad door het Artisplein vrij 
toegankelijk te maken. Bewoners én bezoekers van Amsterdam maken hier veel gebruik 
van. Ook in 2016 was het plein volop in gebruik als locatie waar alles samenkomt: stad, 
park, natuur en erfgoed. Hier liggen het nog te restaureren ARTIS-Groote Museum en 
het gerestaureerde gebouw De Ledenlokalen met ARTIS-Micropia en café-restaurant 
de Plantage. Het café-restaurant ontving in 2016 weer een groot aantal gasten: 163.000. 
Er vonden verschillende evenementen plaats op het Artisplein: het was het toneel 
van de vrijmarkt op Koningsdag, en van een expositie met foto’s van Sacha de Boer, 
geïnitieerd door Oxfam Novib.

Onderhoud, restauratie en renovatie van het erfgoed zijn een doorlopend 
aandachtspunt voor ARTIS. Herstel en restauratie van het Aquarium zijn zeer urgent 
vanwege de slechte situatie van de infrastructuur van het gebouw. In 2016 is in 
voorbereiding hierop kleuronderzoek gedaan in het Aquarium en het Groote Museum. 

Het vrij toegankelijke Artisplein verbindt 
stad en park, cultuur en natuur.
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Ook neemt ARTIS graag deel aan discussies over duurzaamheid bij verbouwingen 
van monumenten. Bij restauraties is het doel enerzijds gebouwen in oude glorie te 
herstellen, terwijl anderzijds duurzaamheid (bijvoorbeeld zonnepanelen) van belang is. 

Waar mogelijk worden historische delen hergebruikt in het park. Zo is in 2016 bij het 
nieuwe Tuinpaviljoen een pergola gemaakt, bestaande uit de monumentale spanten 
van de zolder van de voormalige Roofdierengalerij. 

In 2016 zijn er plannen ontwikkeld voor de vernieuwing van de historische Salmhuisjes. 
Doel van het erfgoedprogramma is dat het erfgoed gebruikt wordt door bezoekers en 
dat zal in de toekomst ook zo blijven. 

ARTIS wil haar erfgoed nog beter zichtbaar maken voor het publiek, zowel buiten, als 
binnen in het park. In 2016 hebben de vrijwilligers een nascholing gekregen over de 
historie en het erfgoed van ARTIS en over ARTIS in oorlogstijd. Er zijn twee nieuwe 
themarondleidingen over dit onderwerp ontwikkeld. De rondleiding in de kerstvakantie, 
onder de titel Oud en Nieuw, behandelde ook het erfgoed van ARTIS. Tijdens de 
Zoomeravonden werd onder de titel ‘ARTIS vertelt’ iedere zaterdagavond verteld over 
de schatten uit de collectie, van de hoed en wandelstok van oprichter Westerman tot 
een nijlpaardschedel. 

Objectencollectie
Het ARTIS-erfgoed bestaat naast park en gebouwen uit een objectencollectie met 
daarin kunstvoorwerpen (schilderijen, beelden en tuinvazen), kaarten en tekeningen, 
natuurhistorische en historische artefacten. In 2016 is een A-lijst collectie opgesteld, 
waarin de onvervangbare, unieke ARTIS-collectiestukken zijn opgenomen. Over de 
conditie van de collectie die ligt opgeslagen op een externe locatie is een rapport 
gemaakt. De voormalige collectie van het Geologisch Museum, oude vitrines en 
historisch meubilair zijn veiliggesteld, geconserveerd en opgeslagen. Ook andere nog in 
het Groote Museum aanwezige objecten, zoals de ruim 100 jaar oude huid van nijlpaard 
Betsy en het iconische schilderij van Verlat genaamd Buffels door Tijger besprongen 
uit de Tijgerzaal zijn in de aanloop naar de restauratie van het gebouw verwijderd en 
veiliggesteld. Verschillende collectiestukken, zoals schilderijen van Henri Verstijnen en 
de glasmodellen in Micropia, zijn in 2016 gerestaureerd. 

Tevens werden er in 2016 een aantal werken aan ARTIS geschonken of door ons 
aangekocht: we ontvingen een schenking van vier krijttekeningen van ARTIS’ 
chimpansees uit 1953, gemaakt door Paul Overhaus en drie beelden van aapachtigen 
uit ARTIS door Greetje Petri via Galerie Blom. ARTIS kocht werken van de kunstenares 
Sara Bjarland: drie fotografische plantportretten van planten die in Amsterdam bij 
het grofvuil zijn gezet en een installatie over bijensterfte genaamd Ball of Queens. In 
het Insectarium werden 84 handgemaakte ivoorporseleinen Nederlandse insecten 
tentoongesteld van de hand van Gerda Arts.

 � Erfgoed 
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 � hoofdstuk 3

3
Dieren
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ARTIS is een officieel erkend museum en neemt haar verantwoordelijkheid in het 
met zorg samenstellen en (be)houden van haar levende collectie. Een gevarieerde 
collectie dieren, vormgegeven vanuit het thema biodiversiteit is de basis van het 
Diercollectieplan van ARTIS. Daarbij is het motto meer ruimte voor minder soorten 
dieren, met de nadruk op het houden van veelal bedreigde diersoorten die deel 
uitmaken van Europese fokprogramma’s. De collectie is gebaseerd op en gecentreerd 
rond het thema biodiversiteit, en wordt getoetst aan verschillende criteria: de 
educatieve waarde van een diersoort binnen ARTIS’ collectie, de mate waarin de 
soort bijdraagt aan een brede afspiegeling van de ‘boom van leven’, met al haar 
levensvormen, de mogelijkheid tot diervriendelijk huisvesten en de waarde die de soort 
heeft voor natuur- en soortbehoud.

ARTIS heeft in haar diercollectie veel soorten waarvoor een intensief gecoördineerd 
fokprogramma (European Endangered species Programme, EEP) of minder 
intensief fokprogramma (European Studbook, ESB) bestaat. 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 doet hij aanbevelingen met betrekking tot de fok en 
uitwisseling van dieren binnen de EAZA dierentuinen. Op deze manier werken we actief 
mee aan de doelstelling van dierentuinen om door middel van fok soorten in stand te 
houden en eventueel te herintroduceren in het wild. In 2016 deden we actief mee aan 
37 EEP’s, aan 33 ESB’s, en aan 3 ESF’s (European Studbook Foundation). ARTIS is zelf 

 � Dieren 
 Hoofdstuk 3

In oktober werd een olifantenkalf geboren.  
Na een dracht van 21 maanden was de bevalling 
zo voorbij: het baren duurde 2 minuten. 
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EEP-coördinator van de ijsberen, ook al leven er geen ijsberen meer in het park.  
Naast de ijsbeer coördineert ARTIS het Europese fokprogramma van de kleine kantjil, 
de Afrikaanse pinguïn, de klipdas en de stierkophaai. Bovendien is ARTIS monitor  
voor de fokprogramma’s van de kleine verpleegsterhaai, de Europese lepelaar en  
de manenduif.

Het collectiebeleid van ARTIS zorgt voor een verscheidenheid aan dieren, waarbij 
speciale aandacht is voor kleinere soorten, altijd in combinatie met planten. Van 
kleine aapjes in het Apenhuis en vlinders in het Vlinderpaviljoen tot microben in 
ARTIS-Micropia. De focus van de collectie ligt op dieren die in groepen leven: voor hun 
welzijn is het van belang ze te houden in de juiste groepssamenstelling en -omvang. In 
2016 hebben een aantal diersoorten die in het wild in grote groepen leven, aanvulling 
gekregen van hun groep. Zo kwamen er 18 Chileense flamingo’s uit een andere 
dierentuin naar ARTIS. Ook de pelikanen leven nu in een grotere groep, wat hun welzijn 
bevordert. 

Met haar diersoorten laat ARTIS het publiek kennismaken met de verscheidenheid 
van de natuur. Dierenwelzijn en educatie staan daarbij voorop. ARTIS geeft veel 
aandacht aan onderzoek naar diergedrag ten behoeve van gedragsverrijking. In het 
hoofdstuk ARTIS Academie vindt u een aantal van deze onderzoeken terug. Ook het 
vergroten en vernieuwen van dierenverblijven op duurzame wijze is een speerpunt. 
De Roofdierengalerij – symbool voor de oude manier van dieren houden - werd 
afgebroken. Voor de jaguars werd een verblijf gecreëerd dat volop rekening houdt met 
de omstandigheden in het oorspronkelijke leefgebied van deze Zuid-Amerikaanse 
katten. ARTIS wil de discussie over de rol van het dier graag voeren en uittillen naar een 
bredere maatschappelijke discussie over de relatie tussen mens en natuur.

Gemengde verblijven
Waar mogelijk houden we in de verblijven in ARTIS verschillende diersoorten in één 
verblijf, altijd in combinatie met beplanting. Het Apenhuis is een goed voorbeeld: 
verschillende kleine primaten, reptielen en vleerhonden leven hier met elkaar in één 
ruimte. In 2016 voegden we aan het verblijf van de Californische zeeleeuw, waarin 
sinds een jaar ook al enkele Afrikaanse pinguïns leven, eiders toe. Deze eendensoort 
leeft onder meer in de Waddenzee, en in de kustgebieden van Noord-Europa. Door 
verschillende diersoorten bij elkaar te plaatsen, vindt er meer interactie tussen de 
dieren plaats. De dieren krijgen zo meer uitdagende prikkels. Deze gedragsverrijking is 
goed voor het welzijn van de dieren.

 � Dieren 
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Doorloopverblijven
De nabijheid van de dieren geeft een extra dimensie aan de ervaring in ARTIS. Daarom 
streven we ernaar zo veel mogelijk zogenaamde doorloopverblijven te creëren: 
verblijven waar de bezoeker als het ware te gast is bij het dier. Dit telkens onder 
supervisie van onze vrijwilligers, die ook educatie geven. Het in 2016 nieuw geopende 
wallabyverblijf is ook een doorloopverblijf - eerder al pasten we dit toe in het Apenhuis, 
het Vlinderpaviljoen en op het Lemurenland. Het verblijf is heuvelachtig aangelegd 
onder de grote platanen in het voormalige wisentenverblijf. Uitgangspunt voor de 
inrichting is de Australische gras- en bosrijke omgeving waarin de Bennett wallaby 
(Macropus rufogriseus) van nature leeft. Vanaf een pad dat midden door het verblijf 
loopt, kan de bezoeker de rondspringende buideldieren van heel dichtbij bekijken. Ook 
het nieuwe verblijf van de zwartstaartprairiehonden brengt bezoeker en dier zeer dicht 
bij elkaar.

Gedragsverrijking
Gedragsverrijking is iedere aanpassing aan de leefomgeving van een dier die de 
keus om verschillende soorten gedrag te vertonen vergroot. Het geeft het dier de 
mogelijkheid zijn gedragsmatige behoeften en mogelijkheden te uiten. Dit vergroot het 
welzijn van het dier. ARTIS maakt gebruik van verschillende vormen van verrijking, zoals 
omgevingsverrijking (het toepassen van omgevingselementen in het verblijf), sociale 
verrijking (de mogelijkheid tot interactie met soortgenoten of andere diersoorten) en 
voedselverrijking. Zo kregen de Afrikaanse wilde honden als voedselverrijking dit jaar 
de nageboorte van de olifanten te eten, en zijn er bij de westelijke laaglandgorilla’s 
extra voedselverrijkende elementen toegevoegd. Karkasvoeding – ook een vorm van 
voedselverrijking – werd in 2016 steeds breder toegepast. Naast bijvoorbeeld de vale 
gieren en de wilde honden, krijgen nu ook verschillende reptielen als de Komodovaraan 
en de onechte gaviaal karkasvoeding. De eetbare tuin werd in 2016 uitgebreid, waardoor 
nog meer diersoorten de eetbare planten, groenten en kruiden uit het eigen park 
konden benutten. Meer over de eetbare tuin leest u in het hoofdstuk ARTIS-park. 

Het bassin van de Californische zeeleeuwen werd in 2016 verrijkt met onder meer 
een waterval, bellengordijn en fonteinen. Voor het in 2017 te openen olifantenverblijf 
werd in 2016 een speciale gedragsverrijkingsplattegrond gemaakt, waarin zeer veel 
verschillende vormen van verrijking zijn meegenomen.

Organisatie
In 2016 werd opnieuw een grote stap gezet in het bijhouden van data over de 
diercollectie in ARTIS. ARTIS maakte al gebruik van ZIMS, het Zoological Information 
Management System, en gebruikte daarin onder meer de medische module en de 
dagrapportagemodule. In 2016 kregen 51 dierverzorgers een training zodat zij zelf de 
informatie over gedrag, verzorging en gezondheid van de dieren kunnen invoeren in het 
systeem. Dit brede draagvlak is belangrijk: hoe breder het systeem wordt toegepast, 
hoe beter en meer up-to-date de informatie is. In het geval van bijvoorbeeld uitwisseling 
van individuele dieren met andere dierentuinen is de historische informatie over het 
dier in ZIMS zeer waardevol.

 � Dieren 
 Hoofdstuk 3 29

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



Er werd dit jaar intensief samengewerkt met andere dierentuinen. Zo gaf de 
plantenspecialist van ARTIS een presentatie op het EAZA Green-congres over de 
eetbare tuin, en namen we deel aan verschillende internationale workshops. Ook 
waren er veel bezoeker uit andere dierentuinen, zoals een delegatie uit Moskou, die 
hier kwam voor werkervaring en advies. ARTIS heeft in 2016 een aantal visitaties gehad, 
onder meer van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), de vereniging van 
botanische tuinen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), onderdeel 
van het Ministerie van Economische Zaken.

Diersoorten
Er kwamen in 2016 23 nieuwe diersoorten binnen in ARTIS: de Dianameerkatten leven 
inmiddels samen met de westelijke laaglandgorilla’s in het Gorillahuis. Dianameerkatten 
leven ook in het wild samen met andere soorten primaten en kunnen zelfs geluiden van 
andere soorten begrijpen. Ze waarschuwen elkaar voor gevaar. Andere toevoegingen 
aan de ARTIS-collectie waren dit jaar de Beringstrandlopers, de eiders en een aantal 
minipaarden behorend tot het Nederlandse minipaardenras (N.M.P.R.S.). op de 
Kinderboerderij. 

De zwarte en gevlekte jaguar verkennen hun verblijf. 
Ze hebben al paarpogingen ondernomen. 
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 Hoofdstuk 3

In het nieuwe jaguarverblijf leven sinds december een gevlekte en een zwarte jaguar. 
Jaguars (Panthera onca) zijn solitaire roofdieren die alleen samen komen tijdens de 
voortplantingsperiode. Al sinds haar opening zijn ARTIS en grote katten onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. In 1839 kreeg ARTIS haar eerste diercollectie uit een reizende 
menagerie. Hierin was al een ‘Sjaguar Tijger met groote vlekken van de West-Indies’ 
te vinden. Het nieuwe jaguarverblijf is zo ingericht dat de twee jaguars gescheiden 
kunnen leven. Er zijn eeuwenoude olijfbomen geplant omdat jaguars graag klimmen en 
op de uitkijk liggen. Anders dan andere katachtigen zwemmen jaguars graag. Daarom 
zijn er waterpartijen aangebracht. De rotsformaties in het verblijf bestaan uit zestien 
verschillende rotswanden, opgebouwd uit 2.500 blokken natuursteen. Door de variatie 
aan beplanting en rotsen kan het verblijf door de jaguars zowel horizontaal als verticaal 
gebruikt worden. 

Er werden in 2016 110 vogels, 97 zoogdieren en 35 reptielen geboren in ARTIS (de 
insecten en vissen krijgen zo veel nakomelingen dat dit niet te tellen is). In het begin van 
2016 werd een westelijke laaglandgorilla geboren. Een grote miereneter, twee netgiraffen 
waarvan er een is doodgegaan, twee tapirs (een Maleise en een Zuid-Amerikaanse), 
Hudson Bay wolven en een zeldzame zwarte slingeraap. Opmerkelijk was dat er voor 
het eerst in 20 jaar een jaarvogelkuiken uit het ei kroop. Erg blij is ARTIS met de geboorte 
van een Aziatisch olifantje in oktober 2016. Na de dood van de 4-jarige Mumba, die in 
december 2015 overleed aan een herpesvirus, bracht de geboorte van het nieuwe kalf 
Sanuk veel vreugde.

ARTIS hanteert een dierpopulatiebeleid met als uitgangspunt het beperken en waar 
mogelijk voorkomen van het ontstaan van surplusdieren. In 2016 zijn 17 zoogdieren, 3 
vogels, 3 reptielen/amfibieën en 8 vissen geëuthanaseerd, alle om medische redenen. 
Alle zieke dieren zijn veterinair behandeld. Er is alleen tot euthanasie overgegaan bij 
onvoldoende verbetering en/of een slechte prognose. Het dierpopulatiebeleid is als 
bijlage C aan dit jaarverslag toegevoegd.
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Veterinair
Op veterinair gebied was 2016 een druk jaar. Zo ging er bijvoorbeeld driemaal 
succesvol een netgiraffe onder narcose voor behandeling aan de hoeven. 
Enkele medische onderzoeken willen we graag uitlichten, omdat deze hebben 
geleid tot wetenschappelijke publicaties. Een van de chimpansees onderging 
een bloedonderzoek en cardiografie door de humane cardioloog van het OLVG. 
Hierbij is een acute ontsteking van haar hartspier - een vaak dodelijke aandoening 
- gediagnostiseerd, die succesvol behandeld is. Vier maanden later waren haar 
bloedwaardes en cardiografie weer normaal. In samenwerking met de cardioloog, 
radioloog en twee microbiologen van het OLVG is deze case beschreven. Het 
artikel is op het moment in review bij the Journal of Medical Primatology; een 
internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Ook is er in ARTIS een studie gedaan 
naar de botmineralisatie bij knoflookpadden, als onderdeel van ons kweekproject in 
samenwerking met RAVON. Voor deze studie zijn 51 knoflookpadden door de CT-scan 
geweest. Hierbij werd gevonden dat het ontbreken van UV-B licht geen negatief effect 
lijkt te hebben op de botontwikkeling. Alle CT-scans zijn gesponsord door het Medisch 
Centrum voor Dieren, Amsterdam. Het artikel is op het moment in review bij the Journal 
of Zoo and Wildlife Medicine, een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Ook is 
er een presentatie over deze studie gegeven tijdens het EAZA Nutrition Congres in 
Liberec, Tsjechië.
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4
Natuurbehoud
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ARTIS levert een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit, in ons eigen land 
en in de ons omringende wereld. Er zijn veel plekken op de wereld waar de natuur 
verdwijnt of ernstig wordt bedreigd door menselijk handelen. Klimaatverandering, die 
op haar beurt golfstromen in de oceaan verandert, zorgt ervoor dat visetende dieren 
hun voedselbasis kwijtraken. Wilde natuur wordt door de mens aangesproken als 
landbouwgrond, met habitatverlies tot gevolg. De diversiteit van dier- en plantensoorten 
komt hierdoor in het gedrang. ARTIS brengt de natuur dichtbij en wil, meer dan ooit, 
het debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt. 
Natuurbehoud door ARTIS is onder te verdelen in natuurbehoud binnen ARTIS en 
natuurbehoud buiten ARTIS. Uitgangspunt bij de natuurbehoudprojecten is dat zij altijd 
bijdragen aan het onderwijzen van lokale bevolkingen over het belang van biodiversiteit. 

In ARTIS worden verschillende dier- en plantensoorten behouden. We doen mee 
aan verschillende Europese fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten (EEP’s) en 
besteden extra aandacht aan de bedreigde bomen en plantensoorten in het park: 
van de ginkgo tot de sequoia. En we vergeten de inheemse natuur niet; bij het denken 
over vernieuwingen in het park houdt ARTIS waar mogelijk rekening met de vogels en 
insecten die hier naartoe komen om te leven. ARTIS biedt een habitat aan tientallen 
inheemse diersoorten. 

Maar ARTIS wil ook buiten haar grenzen, in de natuurlijke habitat, een bijdrage leveren 
aan natuurbehoud. ARTIS biedt financiële en wetenschappelijke ondersteuning aan 
natuurbehoudprojecten en draagt daardoor onder meer bij aan het (her)uitzetten 
van dieren in natuurgebieden, het verbeteren en ontwikkelen van dierentuinen, en het 
onderwijzen van de lokale bevolking over het belang van biodiversiteit. Zo steunt ARTIS 
bijvoorbeeld het herintroductieproject voor de jaguar in in Iberá, in het noorden van 
Argentinië. 

In het Insectarium kweekt ARTIS 
verschillende in het wild uitgestorven 
soorten Polynesische boomslakken. 877 
slakken zijn uitgezet op Tahiti.
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De grote katachtige komt daar niet meer voor omdat de mens zijn leefgebied heeft 
ingepikt voor grootschalige landbouw. Het terugbrengen van de jaguar is belangrijk, 
omdat het dier als toproofdier een onmisbare schakel is in het ecologisch evenwicht 
van de regio. Op dit moment is er een fokstel bij elkaar gebracht van twee jaguars 
afkomstig uit dierentuinen. De welpen die zij straks voortbrengen, zullen worden 
uitgezet in het wild. Uniek aan het project is dat de foklocatie midden in de natuur staat. 
Dit zal de herintroductie van de jaguarwelpen vergemakkelijken, omdat contact met 
de mens zoveel mogelijk vermeden wordt. Met hulp van ARTIS zijn GPS-halsbanden 
aangeschaft, waarmee de uitgezette jaguars straks goed gelokaliseerd kunnen worden. 
De lokale bevolking staat volledig achter de herintroductie van de jaguar: zij identificeren 
zich met het dier en vereren de jaguar. Een volledige lijst van de natuurbehoudprojecten 
die ARTIS steunt, vindt u in de bijlage overzicht natuurbehoudprojecten.

In 2016 heeft ARTIS 877 nihoboomslakken (Partula nodosa), één van de in het wild 
uitgestorven Polynesische boomslakkensoorten, teruggeplaatst op Tahiti. In het 
Insectarium van ARTIS is een speciale kweekruimte ingericht voor de kweek van drie 
soorten boomslakken. Het publiek kan door een glazen wand meekijken met de kweek. 
In minder dan een jaar kweekte ARTIS ruim 200 nihoboomslakken. In november 
2016 vloog een ARTIS-dierverzorger met 877 slakken, afkomstig uit verschillende 
dierentuinen, naar Tahiti. Klein als ze zijn, spelen de slakken een belangrijke rol in het 
ecosysteem, de biodiversiteit en de cultuurgeschiedenis van Tahiti. Ruim vijftig jaar 
geleden leefden er honderd Polynesische boomslaksoorten op de talloze eilanden 
van Frans-Polynesië. De slakken vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem: 
ze eten vergane vegetatie. Ze stierven uit door de introductie van de Amerikaanse 
roofslak (Euglandina rosea) die werd uitgezet om de verspreiding van een eerder 
geïntroduceerde grote agaatslak tegen te gaan. De kleine Polynesische boomslakken 
bleken een gemakkelijkere prooi voor de roofslak dan de grote agaatslak. Het 
natuurbehoudproject omvat niet alleen de herintroductie van de diersoort, maar ook 
veldonderzoek in Tahiti, de bescherming van het leefgebied van de slakken, genetische 
analyse van de populaties en educatie aan scholen over de natuurlijke en culturele 
betekenis van de slakken. 

De herintroductie van de slakken heeft veel aandacht gekregen door publicatie via 
eigen communicatiekanalen van ARTIS, bijvoorbeeld door een audiovisuele reportage 
op de website. Maar ook in de media: van radioprogramma’s als Vroege Vogels en de 
Coen & Sander Show tot een groot artikel in de Volkskrant. 

Ook het kweken van knoflookpadden in ARTIS om deze vervolgens in samenwerking 
met natuurbeschermingsorganisaties in Nederland in het wild uit te zetten is een goed 
voorbeeld. In 2016 werden 1.551 knoflookpadden uitgezet. Het reddingsplan voor 
de bedreigde inheemse knoflookpadden is vijf jaar geleden opgezet door ARTIS en 
Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) voor de provincie 
Noord-Brabant. RAVON verzamelt jaarlijks eisnoeren en zorgt ervoor dat de kikkervisjes 
of jonge padden worden uitgezet in drie gebieden in Noord-Brabant. 

 �Natuurbehoud
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De taak van ARTIS is het opkweken van eisnoeren. Sinds de start van het project 
in 2012  zijn tienduizenden eitjes opgekweekt tot kikkervisjes en kleine padden en 
teruggeplaatst in drie gebieden in Brabant. Het terugplaatsen van de knoflookpadden 
loopt in de provincie Noord-Brabant ten einde, maar in Drenthe, waar het project 
later is gestart, worden de komende jaren nog paddenlarven bijgeplaatst. Nu de 
laatste knoflookpadden in Noord-Brabant zijn uitgezet, kan over tien jaar beoordeeld 
worden of het project geslaagd is. Dan moeten zich in de drie gebieden levensvatbare 
populaties hebben ontwikkeld die zichzelf in stand houden. 

Om de bezoeker van ARTIS in het park zelf deelgenoot te maken van de projecten die 
we ondersteunen is er sinds juli 2016 een natuurbehoudroute, die leidt langs de kijkers 
in het ARTIS-Park. Daarbij is het handelingsperspectief uitgangspunt: je laten inspireren 
door de projecten en laten zien hoe je met simpele dingen al een (kleine) bijdrage kan 
leveren aan het behoud van de natuur. 

Bijlage:
Lijst natuurbehoudprojecten ARTIS

 �Natuurbehoud
 hoofdstuk 4

De natuurbehoudroute in de kijkers in het park geeft 
de bezoeker inzicht in de natuurbehoudprojecten die 
ARTIS steunt, en biedt ook handelingsperspectieven.
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 �   Hoofdstuk 5

5
ARTIS-Micropia
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ARTIS-Micropia is het enige microbenmuseum ter wereld. Dat het museum een 
wereldprimeur is, en uniek in zijn soort, werd in 2016 erkend met twee prestigieuze 
internationale onderscheidingen: in april won Micropia de Kenneth Hudson Award; de 
prijs voor het meest innovatieve museum van Europa tijdens de European Museum 
of the Year Award (EMYA). Micropia werd uit 49 genomineerden gekozen voor deze 
prijs. De jury over Micropia: “Het is een uniek, origineel en baanbrekend museum dat 
de wereld van microben op een aantrekkelijke en boeiende manier zichtbaar maakt. 
Micropia tilt het begrip museum naar een hoger niveau.” In mei bekroonde de European 
Museum Academy Micropia met de DASA Award. De internationale jury stelde onder 
meer dat Micropia model staat voor het museum van de 21ste eeuw.

De kenniskloof die bestaat tussen publiek en wetenschap wil Micropia dichten. 
Het museum beoogt een breed publiek vanaf jonge leeftijd te activeren en te 
enthousiasmeren voor microben en hun toepassingen. De bezoeker ontdekt er dat hij 
zelf onderdeel is van de natuur. Het museum en haar doelstellingen worden gedragen 
vanuit het maatschappelijk veld; het museum kwam tot stand dankzij subsidies en 
financiering vanuit overheden en corporate partners, zoals founding innovation 
partner DSM. 

Micropia laat een in ARTIS gestorven 
giraffe zien om de functie van microben als 
onmisbare opruimers in beeld te brengen.

 � ARTIS-Micropia
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Sinds de opening tonen de bezoekersaantallen een stijgende lijn. Het museum is zowel 
los als in combinatie met ARTIS te bezoeken, en trekt veel internationaal en uniek 
bezoek. Een deel van het buitenlands publiek geeft aan Amsterdam speciaal voor 
Micropia te bezoeken. Sinds 2016 is Micropia ook met de museumkaart te bezoeken. 
Meer dan 20.000 bezoekers maakten van deze mogelijkheid gebruik. Belangrijker nog 
dan de internationale onderscheidingen zijn de positieve en lovende reacties van het 
publiek. Op de internationale reisbeoordelingswebsite TripAdvisor heeft Micropia in 
2016 een ‘Certificaat van uitmuntendheid’ gekregen. Dit reikt TripAdvisor alleen uit aan 
accommodaties, attracties en restaurants die consistent zeer positieve beoordelingen 
van bezoekers ontvangen.

Op de bovenverdieping van Micropia kan de bezoeker levende microben zien bewegen, 
eten en voortplanten. Interactieve opstellingen plaatsen de bezoeker in de wereld 
van de microben. Laboranten en publieksvrijwilligers zijn de verhalen vertellers binnen 
Micropia. De benedenverdieping van het museum richt zich op de toepassingen van 
microben. Hier is ruimte om nieuwe ontdekkingen en ontwikkelingen te laten zien, altijd 
in samenwerking met instituten, ondernemingen, ministeries of andere maatschappelijk 
relevante organisaties. 

Het onderwijsaanbod is in samenspraak met klankbordgroepen ontwikkeld en richt zich 
op de bovenbouw van het primair onderwijs en op het voortgezet onderwijs (vmbo, 
havo en vwo). Het onderwijs in Micropia is vernieuwd voor het schooljaar 2016/2017. 
Er zijn vijf nieuwe thema’s ontwikkeld; ‘eten en verteren’ voor het primair onderwijs, 
‘voedsel en spijsvertering’ voor de onderbouw van havo/vwo en vmbo, ‘fermenteren en 
verteren’ voor havo/vwo 3-4, ‘biosfeer’ voor havo-5 en ‘biotechnologie’ voor vwo 5-6. 
Daarnaast is het bestaande lesmateriaal opnieuw vormgegeven. Deze vernieuwingen 
werden mogelijk gemaakt door een particuliere gift van Ruud Hopstaken via zijn bedrijf 
010. 

Wethouder Van der Burg vroeg aan de 
aanwezigen door te gaan met wetenschappelijk 
onderzoek naar voedsel en gezondheid.
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De educatieve bezoekersaantallen voor Micropia waren zeer goed. Het totale 
educatieve bezoek eindigt cumulatief + 31% op KPI en + 118% op alleen het 
leerlingenaantal. Er waren meer dan tweemaal zoveel leerlingen in Micropia in 2016 
t.o.v. 2015. In Micropia is in 2016 een docentencursus microbiologie georganiseerd, 
die bestond uit inhoudelijke lezingen van verschillende sprekers, gevolgd door een 
didactische bijscholing en afsluitend het doen van microbiologische experimenten die 
de VO-docent in de klas kan herhalen. Er deden 50 docenten mee aan deze cursus. 
De Micropia-hoogleraar, verbonden aan de VU, gaf ook in 2016 een collegereeks over 
het microbioom aan studenten, waarmee studiepunten te behalen zijn. Deze colleges 
zijn ook voor ander geïnteresseerd publiek toegankelijk. 65 deelnemers bezochten 
gedurende januari deze collegereeks. Daarnaast organiseert Micropia lezingen en 
thema-avonden voor een breed publiek. Micropia was aanwezig op verschillende 
onderwijsbeurzen, waar lezingen werden gegeven. Ook vond de Biologie Olympiade (de 
grootste wedstrijd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs) dit jaar plaats in Micropia. 

Aan de vaste expositie in Micropia werd in 2016 een nieuwe opstelling toegevoegd: in de 
opstelling ‘onmisbare opruimers’ is het afbraakwerk van microben zichtbaar gemaakt 
bij een giraffeveulen. Het giraffeveulen is drie dagen na de geboorte in ARTIS in 2014 
een natuurlijke dood gestorven. Wanneer een dier sterft, breken microben het dier af 
en geven fundamentele bouwstoffen terug aan het ecosysteem. Zo maken microben 
de cirkel van het leven rond. Onder meer AT5 en BNR besteedden aandacht aan de 
nieuwe opstelling.

 � ARTIS-Micropia
   Hoofdstuk 5

Het eerste dat toeristen zien als ze landen op 
Schiphol is dit billboard van Micropia.
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In augustus, ten tijde van de Olympische spelen, hield Micropia haar eigen 
‘Microlympics’. Met de Microlympics toonde Micropia de prestaties van ‘atletische’ 
microben: we lieten zien dat als microben konden meedoen aan de Olympische spelen 
in Rio, zij alle menselijke records zouden verbreken. Met een speciale route konden 
bezoekers op een andere manier de wereld van microben ontdekken. Records op 
onderdelen als ‘planktonisch roeien’ en ‘spoorstoten’ werden onder de loep genomen. 
Ook ‘de laborant vertelt’ stond in het teken van de Microlympics, waarbij gebruik werd 
gemaakt van verschillende ludieke wedstrijdfilmpjes. De Microlympics maakten deel uit 
van een PR-campagne, die veel publiciteit opleverde in onder meer het Jeugdjournaal, 
AD en Het Parool. 

Ook lanceerde Micropia in 2016 de campagne ‘7 redenen om Micropia te bezoeken’, 
onder meer met een enorm billboard op Schiphol. De samenwerking tussen Schiphol 
en ARTIS en Micropia is uniek: Schiphol biedt ons als culturele instelling een zeer gunstig 
tarief, waardoor Micropia op tal van plekken op de luchthaven te zien is. Micropia is het 
eerste dat reizigers zien als ze landen. Aan de kassa geven toeristen vaak aan dat zij 
door de campagne op Schiphol op het bestaan van Micropia gewezen zijn.

Micropia heeft een grote collectie levende micro-organismen. Het museum is 
continu bezig deze collectie te optimaliseren en maatschappelijk relevant te houden. 
Een van de aanwinsten in 2016 betrof enkele soorten anaerobe bacteriën. Dit zijn 
microben die zonder zuurstof leven, bijvoorbeeld in onze eigen darmen. Een uitdagend 
project waarvoor het museum een samenwerking aanging met onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam. Deze specialisten hielpen Micropia om deze bijzondere 
microben te kweken in een zuurstofrijk lab en ze tevens zichtbaar te maken voor het 
publiek. 

De anaerobe bacteriën speelden een belangrijke rol tijdens een nieuwe 
publieksactiviteit in Micropia gedurende de kerstvakantie: de extremenroute. Aan de 
hand van deze route ontdekten bezoekers allerlei extreme microben, waaronder de 
anaerobe bacteriën. Tijdens een speciale ‘laborant vertelt’ toonden de laboranten deze 
micro-organismen in levenden lijve, en vertelden zij hoe belangrijk deze microben zijn 
voor mens en natuur.
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Micropia als platform
Dat Micropia een locatie biedt waar voor het eerst niet alleen over microbiologie kan 
worden gepraat, maar de wereld van microben ook daadwerkelijk zichtbaar gemaakt 
wordt voor een breed publiek, maakt het museum met haar vergaderzalen een 
unieke locatie voor partners, stakeholders en anderen uit het veld. Hierbij wil Micropia 
niet alleen evenementen faciliteren, maar ook haar platformrol als verbinder van de 
verschillende belanghebbenden van microbiologie waarmaken. 

In 2016 bouwde Micropia verder aan deze rol, onder meer met een breed opgezet 
symposium over probiotica. Onder de titel ‘Ken uzelf: waarom onderzoek naar het 
microbioom en probiotica van levensbelang is’ kwamen verschillende sprekers uit 
wetenschap, gezondheidszorg, politiek en het bedrijfsleven aan het woord over 
het thema. Ook de aanwezigen in de zaal waren uit brede kring afkomstig: van de 
beroepspraktijk tot het bedrijfsleven. Amsterdams wethouder Zorg en Welzijn Eric van 
der Burg vroeg aan de aanwezigen hem te helpen om mensen gezond te krijgen en 
door te gaan met wetenschappelijk onderzoek naar de samenhang tussen voedsel en 
gezondheid. 

Tijdens het symposium gaven TNO en Micropia het startsein voor de ontwikkeling van 
een Nationale Gids van klinisch bewezen probiotica bij antibioticagebruik. De gids moet 
een handvat bieden aan patiënten, consumenten en professionals zoals huisartsen, 
tandartsen en apothekers. Het initiatief is erop gericht antibiotica geassocieerde 
symptomen en terugkerende infecties te voorkomen. De intentie is de gids op 
Europees niveau beschikbaar te stellen. De Nationale Gids zal eind 2017 gereed zijn.

De toenemende inzichten en ontwikkelingen binnen de microbiologie betekenen 
dat het speelveld voor Micropia steeds groter wordt. Om de maatschappelijke taak 
die Micropia vervult uit te kunnen blijven voeren, zoekt Micropia partnerschappen 
met innovatieve bedrijven. In 2016 werden verschillende nieuwe partnerschappen 
aangegaan, zoals met Winclove Probiotics. Dat is een Nederlands familiebedrijf dat 
gespecialiseerd is in onderzoek, ontwikkeling en productie van probiotica met daarin 
verschillende bacteriesoorten.
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 �   hoofdstuk 6

6
ARTIS-Groote 
Museum 
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Het oorspronkelijke Groote Museum, geopend in 1855, was in de 19de eeuw het eerste 
museumgebouw met een tentoonstellingsfunctie in Nederland. Burgerleden droegen 
als donateurs met geschenken intensief bij aan de collecties. Als Zoölogisch Museum 
werd het gevuld met voorwerpen uit het dierenrijk, fossielen en skeletten, kunst en 
etnografica. De collecties vormden een organische eenheid met de ontvangstzalen 
voor leden beneden in het gebouw: de sociale en museale functie lagen in elkaars 
verlengde. Deze belangstelling voor natuur vond plaats vóór de fameuze publicaties 
van Darwin (1859) en de behoefte een museum op te richten ontstond ver voor de 
oprichting van het Rijksmuseum (1885). In 1947 werd het Groote Museum gesloten voor 
publiek en werden collecties afgestoten. ARTIS concentreerde zich op haar taak als 
dierentuin.

Omdat het belang van natuur in onze tijd niet alleen meer verteld kan worden aan 
de hand van het tonen van dieren, wil ARTIS haar museumtraditie weer nieuw leven 
inblazen. ARTIS-Micropia werd geopend in 2014 en trok meteen (inter)nationaal 
de aandacht. Ook de restauratie van het ARTIS-Groote Museum schept de 
mogelijkheid de betekenis van natuur breder en dieper aan te spreken. Het is gelegen 
aan het Artisplein en zal daar na restauratie samen met de in 2014 gerestaureerde 
Ledenlokalen een monumentaal ensemble vormen.

 �   ARTIS-Groote Museum
 Hoofdstuk 6

De ambitie is om in het Groote Museum 
eigentijdse ontmoetingszalen te scheppen.
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Als onderdeel van de grootschalige vernieuwing van ARTIS wordt het Groote 
Museum gerestaureerd. Moét het gebouw gerestaureerd worden omdat het 
aanzienlijke gebreken vertoont. Zo is de fundering volledig verrot. De voorbereidende 
werkzaamheden voor deze restauratie zijn in 2016 gestart. Het rijksmonument zal 
met veel zorg in ere worden hersteld, volgens hoge duurzaamheidscriteria die passen 
bij deze tijd. Het restauratieprogramma behelst: een renovatie aan de hand van 
hedendaagse eisen, binnen de kaders van een restauratieve aanpak van het gehele 
pand, het verduurzamen van het gebouw, het weer publiek bruikbaar maken van het 
museum, op een moderne manier, binnen de historische context en het restaureren 
van de sociëteitszalen op de begane grond ten behoeve van samenkomst.
Alle vernieuwingsprojecten in ARTIS hebben tot doel zowel inhoudelijk als financieel 
bij te dragen aan de missie en doelstellingen van ARTIS. Dat betekent dat ook de 
restauratie van het Groote Museum gebouw een exploitatie mogelijk gaat maken die 
niet alleen het gebouw financieel bedient maar ook – analoog aan de succesvolle 
restauratie van de Ledenlokalen - een nieuwe geldstroom voor ARTIS realiseert. Een 
gerestaureerd Groote Museum draagt daarmee substantieel bij aan de educatieve 
doelstellingen en een financieel solide ARTIS. Concreet wordt dit gerealiseerd dankzij:

•  prachtige, gerestaureerde zalen ten behoeve van congressen, partijen en banketten,
•  inspirerende tentoonstellingsruimten ten behoeve van het nieuwe Groote Museum,
•  een multifunctionele inrichting van de Oostzaal ten behoeve van publieksgerichte 

projecten
• in samenwerking met onder meer het Wereld Natuur Fonds en
• een horecapunt ten behoeve van het vrij toegankelijke Artisplein.

Een beperkt deel van de restauratiekosten kan uit de eigen cash flow worden 
gefinancierd, maar het overgrote deel zal via fondsenwerving gedekt moeten worden. 
Inmiddels heeft ARTIS 10 miljoen ontvangen aan toezeggingen van subsidiënten 
en fondsen. In het hoofdstuk Steun ARTIS leest u welke partijen hierbij betrokken 
zijn. In totaal is er ruim 18 miljoen euro nodig om het Groote Museum open te 
kunnen stellen. Het resterende bedrag zal worden geworven onder particulieren 
en vermogensfondsen, en natuurlijk van ARTIS zelf komen. Met de particuliere 
fondsenwerving is in 2016 een begin gemaakt. 

Daarbij sluiten we aan bij de geschiedenis van ARTIS en het Groote Museum. Want 
ARTIS is van oudsher een plek waar kunst, cultuur en wetenschap samenkomen. 
De oprichters wilden een plek creëren waar men de kennis van de natuur op ‘eene 
aangename en aanschouwelijke wijze’ kon bevorderen. Het gebouw het Groote 
Museum vormde de spil. De zalen voor leden en de galerijen in het museum waren een 
plek om te zien en gezien te worden. In Multatuli’s Max Havelaar (1860) wordt lid zijn van 
ARTIS getypeerd als statussymbool voor de burgerij. Doneren aan het genootschap 
werd gezien als een uiting van beschaving en goede smaak. 

 �   ARTIS-Groote Museum
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Onder de donateurs bevonden zich prominente figuren, onder wie koning Willem III. De 
bijzondere vrijgevigheid van de donateurs werd destijds (h)erkend in de jaarboekjes, 
in lokale kranten en op plakkaten in het museum. Die toewijding is vandaag de dag nog 
steeds goed zichtbaar in het prachtige erfgoed dat de tijd als een onbekende schat 
intact bewaard heeft.

Mensen zijn nu niet zo anders dan in de 19de eeuw. ARTIS voorziet nog steeds in een 
enorme behoefte aan groen, rust en natuur in onze bruisende stad. Bijdragen aan 
ARTIS is een traditie van inmiddels 179 jaar oud, uit betrokkenheid bij haar doelstelling 
en uit een behoefte aan een sociale plek. Het is die traditie van betrokkenheid, die dit 
gebouw zal doen herleven in zijn genootschapszalen en een actueel museum, gewijd 
aan de relatie tussen mens en natuur. De restauratie van dit unieke Rijksmonument 
vraagt opnieuw om een grootse particuliere ambitie. 

Wij zijn verheugd dat we hierbij in 2016 de toezegging hebben gekregen van het Drs. 
Cor van Zadelhoff Fonds dat structurele steun zal gaan geven. Dit fonds zal iedere 
gift voor het Groote Museum met 25% vermeerderen. Bij elke euro een kwartje erbij. 
Op 20 april 2016 werd een fondsenwervend diner gehouden in de oude bovenzalen 
van het museum, die al sinds 1947 gesloten zijn voor het grote publiek. Het was voor 
de aanwezigen een verrassingstocht over het werk dat we in ARTIS doen. De gasten 
dineerden in de sfeervol ingerichte en uitgelichte Westzaal in het Groote Museum, waar 
ze luisterden naar muziek en naar verschillende sprekers van ARTIS, die op persoonlijke 
wijze hun verhalen over ARTIS vertelden. 

Naar aanleiding van deze avond zijn een aantal gasten toegetreden tot de Kring ARTIS-
Groote Museum, onderdeel van het Genootschap. De leden van de deze kring maken, 
samen met de heer Van Zadelhoff, de fondsen en subsidiënten, de restauratie van het 
Groote Museum mogelijk. De Kring bestaat uit verschillende niveaus. Twee hebben de 
status van Donator, drie de status van Stichter. De Kring wordt actief betrokken bij de 
realisatie van het Groote Museum. Ieder niveau krijgt bepaalde privileges, zowel tijdens 
de periode van restauratie als nadat het gebouw gereed is. 
 

 �   ARTIS-Groote Museum
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Met een hoogwerker wordt een opgezette 
giraffe het Groote Museum in gebracht, ten 
behoeve van een fondsenwervend diner.
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 � hoofdstuk 7

7
ARTIS-
Planetarium
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Het ARTIS-Planetarium speelt al meer dan 25 jaar een belangrijke rol bij de 
verspreiding van kennis over astronomie en ruimtevaart. Door middel van de koepel 
en bijbehorende projectiemogelijkheden en in samenwerking met toonaangevende 
professionals zoals André Kuipers en Govert Schilling brengt het Planetarium het 
publiek direct in contact met de nieuwste inzichten over de plaats van de mens in 
het heelal en de macronatuur. Het Planetarium maakt net als de andere gezichten 
van ARTIS natuur inzichtelijk; het laat zien dat de natuur onderdeel is van een groter 
geheel en zoomt uit en in op een manier die nergens anders mogelijk is. Binnen het 
onderwijsprogramma van ARTIS is het Planetarium zeer gewild. Er is zowel vanuit 
publiek als vanuit de wetenschap aantoonbare behoefte aan een plek voor kennisdeling 
over astronomie en ruimtevaart. Een goed bewaard geheim is dat Nederland binnen de 
wetenschap van de sterrenkunde behoort tot de top vijf van de wereld.

Activiteiten in het Planetarium werden ook in 2016 goed bezocht. De rij tijdens de 
Museumnacht was eindeloos, met een recordaantal bezoekers (meer dan 9.000), 
waardoor ARTIS in de top drie stond van drukst bezochte locaties tijdens de 
Museumnacht. In 2016 is het aantal live-voorstellingen in het Planetarium uitgebreid: 
niet alleen in de vakanties, maar ook ieder weekend kan de bezoeker nu met een van 
de Planetariumvrijwilligers beginnen bij de sterrenhemel van die dag, en vervolgens 
steeds verder uitzoomen naar de rest van het heelal. Gemiddeld trokken deze live-
voorstellingen 100 bezoekers per keer. 

 � ARTIS-Planetarium
 Hoofdstuk 7

Wereldwijd wordt door de sector fundamenteel 
onderzoek gedaan om het heelal nog beter te begrijpen.

49

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



De gratis toegankelijke sterrenkijkavond leidde tot lange rijen bij de telescopen, volle 
workshops voor kinderen en acht live-voorstellingen met telkens meer dan 300 
bezoekers. Opvallend was de aantrekkingskracht die deze avond had op een uitgaande 
groep jongvolwassenen. Op 9 mei vond er een bijzonder sterrenkundig verschijnsel 
plaats: de Mercuriusovergang. Met behulp van de nieuw aangeschafte telescopen kon je 
in ARTIS de planeet Mercurius voor de zon langs zien bewegen. Hier werd in de pers veel 
aandacht aan besteed: bijvoorbeeld door interviews in Het Parool en bij BNR. 

Verschillende collega’s namen in juni deel aan de internationale Planetariumconferentie 
(IPS) in Warschau. Zo’n 500 deelnemers, en de belangrijkste spelers op het gebied van 
planetariumeducatie, -content en –techniek kwamen hier bijeen. 

Wereldwijd wordt fundamenteel onderzoek gedaan om het heelal nog beter te 
begrijpen. Tegelijkertijd is er nog heel veel onderzoek nodig. Satellieten rondom de 
aarde vergaren in toenemende mate data, die het mogelijk maken de aarde steeds 
beter in beeld te brengen en meetbaar te maken. De verwachting is dat er steeds meer 
kleine, gespecialiseerde satellieten de ruimte in worden gebracht. De wetenschap, 
het bedrijfsleven en ook het publiek kunnen gebruik gaan maken van de gratis ter 
beschikking gestelde data die zij genereren, over een enorme variatie aan onderwerpen. 
De relatie tussen mens en natuur kan hierdoor steeds beter in kaart worden gebracht. 

Deze data leiden niet alleen tot meer wetenschappelijke informatie over onze 
planeet, maar zullen ook een economische stimulans geven: hiermee kunnen nieuwe 
technologie en bedrijvigheid worden ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan wat het 
GPS-systeem heeft opgeleverd. Niet voor niets bouwt Europa nu aan haar eigen 
Galileosysteem, een wereldwijd satelliet-navigatiesysteem. Het ARTIS-Planetarium zou 
in Nederland de uitgelezen plek zijn om dit soort belangrijke ontwikkelingen te delen met 
een breed publiek. 

ARTIS heeft, met deze maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in 
het achterhoofd, de ambitie om het Planetarium de komende jaren drastisch te 
vernieuwen. Om niet alleen de blik op de ruimte te richten maar structureel ook vanuit 
de ruimte de blik op de aarde, moet het Planetarium vernieuwen. Nog meer dan nu het 
geval is, moet het een ontmoetingsplek zijn voor overheid, organisaties, bedrijven en 
geïnteresseerden, die zich met onderzoek, ruimtevaart of bestudering van de aarde 
vanuit de ruimte bezighouden. Het ARTIS-Planetarium sluit naadloos aan op de missie 
en visie van ARTIS en is een uniek onderdeel van ARTIS. In samenwerking met partners 
uit het veld (ESA, API, NEMO, NOVA, NSO, EYE) gaat ARTIS plannen hiervoor verder 
uitwerken. Daarbij zullen naast inhoudelijke ook de financiële partnerschappen worden 
ontwikkeld om de activiteiten te kunnen bekostigen.

 � ARTIS-Planetarium
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 � hoofdstuk 8

8
ARTIS-Academie
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De ARTIS-Academie is een verzamelnaam voor uiteenlopende, speciale activiteiten. 
Deze hebben gemeen dat ze een verdiepende en additionele ervaring bieden aan 
volwassenen en kinderen, beleidsmakers en bedrijven. Onder de noemer van de 
Academie biedt ARTIS aan een breed publiek lezingen, cursussen, seminars en 
colleges, waarbij de verschillende gezichten van ARTIS bediend worden. 

Het aanbod is zeer uitgebreid. Zo is er een sterrenkundecursus, een 
natuurfotografiecursus, worden er lezingen gegeven over de relatie van de mens met 
de natuur, thema-avonden georganiseerd op het gebied van microbiologie en zijn er 
boetseer- en tekencursussen voor zowel volwassenen als kinderen. Hierbij werkt ARTIS 
samen met andere partijen, zoals de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit 
en het Wereld Natuur Fonds.

In 2016 werden de Zoomeravonden inhoudelijk versterkt met diverse korte lezingen in 
het park aan de hand van ARTIS-collectie. De themarondleiding over homoseksueel 
gedrag in het dierenrijk tijdens de Gaypride Amsterdam trok ook dit jaar weer veel 
publiek. De Museumnacht kende een recordaantal deelnemers (meer dan 9.000), die 
inhoudelijke programma’s volgden in het Planetarium, het Aquarium en Micropia. Op 20 
december werd het jaguarverblijf in ARTIS geopend en daarmee ook direct een nieuwe 
‘dierverzorger vertelt‘ geïntroduceerd. Tijdens de kerstvakantie waren er tweemaal per 
dag korte rondleidingen om het verblijf georganiseerd, waarmee het publiek meer kon 
meekrijgen over het ontwerp, inrichting en beplanting van het verblijf.

 � ARTIS-Academie  
 Hoofdstuk 8

ARTIS biedt een breed palet aan 
activiteiten, voor allerlei doelgroepen.
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Er worden jaarlijks collegereeksen gegeven, door de ARTIS-hoogleraar UvA en door 
de Micropia-hoogleraar, verbonden aan de VU Amsterdam. Deze colleges staan 
open voor geïnteresseerden, maar zijn daarnaast ook nog eens onderdeel van het 
studieprogramma van universiteiten als de VU, UvA, WUR en UU. De collegereeks van 
de ARTIS-hoogleraar UvA, Biophilia in het Antropoceen: beschouwingen over onze 
liefde voor natuur, trok 146 bezoekers. In samenwerking met de Vrije Universiteit werd 
de HOVO-collegereeks georganiseerd, waarin de cultuur- en kunstgeschiedenis met 
betrekking tot dieren centraal stond. In samenwerking met de UvA werd in juni een 
collegereeks ethologie gehouden. De allernieuwste resultaten van onderzoek naar 
sociaal, fysiek en ecologisch intelligent gedrag werden besproken in een collegeserie 
van vier middagen, waarbij de nadruk lag op het gedrag van de dieren in ARTIS, zoals de 
chimpansees, de olifanten en de kea’s. 

In 2016 werden er binnen de ARTIS Academie maandelijks lezingen georganiseerd. 
Hoogtepunten waren de boekpresentatie van Frans de Waal, die zijn boek “Zijn we 
slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?” aan het publiek (215 deelnemers) 
presenteerde, en de lezing Einsteins Gelijk door Govert Schilling. Deze lezing trok 240 
bezoekers. Het totaal aantal bezoekers eindigt met 7% minder deelnemers dan in 2015.

Niet alleen studenten en andere geïnteresseerden vinden hun weg naar ARTIS, maar 
ook scholieren. In 2016 is in samenwerking met klankbordgroepen uit het onderwijs 
het onderwijsprogramma volledig vernieuwd. Het is afgestemd op het curriculum van 
de verschillende doelgroepen van het primair en voortgezet onderwijs. Zo biedt ARTIS 
voor elke doelgroep meerdere passende thema’s. Er worden zes nieuw ontwikkelde 
lessen aangeboden aan scholen: Dieren van dichtbij (kleuters), Dikkertje Dap en andere 
ARTIS-verhalen (Primair Onderwijs), Overleven op Aarde (PO bovenbouw), De natuur 
als uitvinder (PO bovenbouw), Diergedrag (Voortgezet Onderwijs) en Bionica (VO). 
De les is steeds gekoppeld aan opdrachten in het ARTIS-Park. Ook zijn er 17 nieuwe 
werkbladen ontwikkeld, waarin steeds een handelingsperspectief op de natuur aan 
leerlingen wordt meegegeven. Alle flexdocenten zijn in 2016 ingewerkt op het nieuwe 
onderwijsaanbod. Tijdens de lessen wordt veel meer gebruik gemaakt van onze ARTIS-
collectie. 

De onderwijscijfers van het ARTIS-Park eindigen cumulatief 3% achter op 2015, en  
8% achter op KPI 2016. Deze daling zit vooral in een grote daling (10.000 leerlingen) 
in bezoekers op het € 3 tarief (bezoek scholen Noord Holland). Direct gevolg van het 
achterblijven van de leerlingen binnen het onderwijskaarttarief, is een daling in het 
aantal afgenomen lessen. Het aantal lessen (758) loopt cumulatief 10% achter op KPI 
2016. Het aantal leerlingen dat een begeleide les bezocht loopt daarmee ook achter 
op dezelfde periode vorig jaar (-5%, 1.550 leerlingen). ARTIS heeft zich het afgelopen 
jaar vooral gefocust op het onderwijsbezoek aan Micropia. Dat is dan ook met 117% 
gestegen. Voor de komende jaren zullen we het onderwijsbezoek van scholen uit 
Noord-Holland naar ARTIS weer op peil moeten brengen. 

 � ARTIS-Academie  
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Het zakelijk bezoek wordt ook inhoudelijk bediend. Vaak is hun bezoek ingegeven 
door de meerwaarde van ARTIS als plek, als instituut in haar veelzijdigheid. Naast 
het aanbieden van de activiteiten die ook voor het reguliere publiek en onderwijs 
beschikbaar zijn, zoals de mobiele kabinetten der natuur, routes, lessen, en 
rondleidingen, zijn in de afgelopen jaren speciale activiteiten ontwikkeld waarbij de 
natuur als inspiratiebron dient voor het zakelijke bezoek. Voorbeelden in 2016 zijn het 
nieuwjaarsfeest van Nespresso met een astronomiethema in het ARTIS-Planetarium, 
een lezing voor de Industriële Groote Club in Micropia en een speciaal college van 
een van de ARTIS-biologen voor de Commissie voor Welstand en Monumenten in 
Amsterdam, over natuurlijke architectuur, klimaatverandering en monumenten.

Daarnaast zet ARTIS in op haar platformrol, waarbij ze verschillende belanghebbenden 
bij elkaar brengt en rond een onderwerp met elkaar verbindt. Hierbij gaat ze 
samenwerkingen aan met externe partijen. 

Het aanscherpen van de missie in 2016 betekent dat ARTIS al haar publieksactiviteiten 
onder de loep moet nemen en nagaan of ze de bezoeker genoeg handelingsperspectief 
bieden. Dit geldt ook voor het Academie-programma. Een heel aantal zaken, zoals 
de onderwijsprogramma’s, liep op de nieuwe missie vooruit en richt zich al in de 
gewenste mate op dit handelingsperspectief. Bij een aantal andere activiteiten zal deze 
aanscherping van de missie nog geïncorporeerd moeten worden. ARTIS zal haar rol als 
platform steeds verder ontwikkelen. Het doel is om verschillende belanghebbenden bij 
elkaar te krijgen rondom een thema dat aansluit bij de missie van ARTIS. 

Binnen de ARTIS-Academie bieden we verdiepende 
activiteiten voor volwassenen en kinderen.
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 � hoofdstuk 9

9
Steun ARTIS
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ARTIS als plek van samenkomst
Met de Universiteit van Amsterdam zijn gesprekken gevoerd om de zalen die leeg staan 
in de ARTIS Bibliotheek te kunnen gebruiken ten behoeve van evenementen. Des te 
belangrijker, want door de restauratie van het Groote Museum kunnen de Konings- en 
Tijgerzaal niet verhuurd worden. De vernieuwingen in het Groote Museum zullen in het 
gelijknamige hoofdstuk worden toegelicht.

ARTIS als goed doel
ARTIS is een stichting en een goed doel, en kan haar maatschappelijke doelstellingen 
alleen realiseren dankzij de steun van derden. Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat ook 
in 2016 veel particulieren, vermogensfondsen, overheden en partners ARTIS daarbij 
hielpen. 

Sinds 2014 is ARTIS opgenomen in het Museumregister, en in 2015 is ook Micropia na 
een audit opgenomen in dit register. ARTIS is door de Belastingdienst aangemerkt 
als een culturele ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Deze instellingen zijn 
vrijgesteld van schenkings- en successierechten. Bovendien is ARTIS door het CBF 
erkend als goed doel. Het CBF let er bijvoorbeeld op of: 
• Er een stevige organisatiestructuur is met heldere afspraken
• De financiën verstandig worden beheerd
• Er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de activiteiten
• Het geld van donateurs ook echt bij het goede doel terechtkomt
• De organisatie transparant is
Wanneer u aan ARTIS geld geeft weet u dus dat het goed besteed wordt. 

Aan het begin van het jaar werd een 
gorilla geboren. Het jong kan nog 
geadopteerd worden.
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Steun voor het ARTIS-Groote Museum
ARTIS is een financieel gezonde organisatie die de afgelopen tien jaar uitsluitend 
zwarte cijfers heeft geschreven. Het kan echter grote restauratieprojecten zoals die 
van het Groote Museum niet uit de eigen exploitatie dekken. Een beperkt deel van de 
restauratiekosten kan uit de eigen cash flow worden gefinancierd maar het overgrote 
deel zal via fondsenwerving gedekt moeten worden. De afgelopen jaren heeft ARTIS 
al veel geworven voor deze grote restauratie. In 2016 werd een start gemaakt met het 
werven van de finale vier miljoen euro die nog nodig is. 
Het totaal van de stichtingskosten van het gerestaureerde Groote Museum bedraagt 
€ 21.139.000,-. De basis van de financiering is gelegd door een ruime bijdrage van 
de BankGiro Loterij. Ondanks een zich steeds verder terugtrekkende overheid heeft 
ARTIS toch nog steun gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het 
Ministerie van Economische Zaken. Inmiddels heeft ARTIS 10 miljoen ontvangen aan 
toezeggingen van subsidiënten en fondsen. ARTIS geeft zelf een commitment af van 
bijna 5 miljoen bestaande uit de een hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds en 
bijna 5,5 miljoen uit onze eigen middelen. 

Wij zijn verheugd dat we tijdens het fondsenwervend diner in het Groote Museum op 
20 april 2016 de toezegging hebben gekregen dat het Drs. Cor van Zadelhoff Fonds 
structurele steun zal gaan geven. Dit fonds zal iedere gift voor het Groote Museum met 
25% vermeerderen. Bij elke euro een kwartje erbij.

Financieel overzicht Groote Museum
Stichtingskosten Groote Museum    € 21.139.000
Dekking
BankGiro Loterij      € 4.500.000
Ministerie van Economische Zaken   € 1.928.000
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed   € 1.254.000
Stichting TBI Fundatie     € 400.000
VSB Fonds       € 400.000
Stichting Dioraphte      € 75.000
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting   € 50.000
Hypotheek Nationaal Restauratiefonds   € 2.500.000
Fondsen en subsidies     € 600.000
ARTIS - eigen investering     € 5.432.000
Toegezegde particuliere schenkingen     € 554.000
Drs. Cor van Zadelhoff Fonds    € 350.000
DoCo Charitas      € 50.000

Totaal dekking       € 18.093.000
Benodigde schenkingen en donaties    € 3.046.000
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Overheden
Ook in 2016 steunden diverse overheden ARTIS. In de eerste plaats was dat het 
Nationaal Restauratiefonds. Zij maken, naast de restauratie van het Groote Museum 
ook de restauratie van het Aquarium mede mogelijk. 

De gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het ministerie van 
Economische zaken ondersteunen de vernieuwing van ARTIS. De subsidie van de 
gemeente Amsterdam werd in 2016 specifiek ingezet om de vernieuwing en uitbreiding 
van het olifantenverblijf mogelijk te maken. Het ministerie van Economische zaken 
steunt de innovatie van de natuureducatie van ARTIS. De provincie Noord-Holland 
ondersteunt de restauratie van het 19de-eeuwse ensemble van Artis. 

Naast de structurele instandhoudingssubsidie steunde de gemeente Amsterdam, via
stadsdeel Centrum, ARTIS met een bijdrage ten behoeve van gedragsverrijking.
Door middel van gedragsverrijking geeft Artis het dier de mogelijkheid zijn natuurlijke 
behoeften te kunnen uiten en zo natuurlijk mogelijk gedrag te laten zien. In 2016 werd de 
bijdrage geheel besteed aan het vernieuwen van de inrichting van het buitenverblijf van 
de chimpansees.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tot slot, omarmt de vernieuwingsvisie van
ARTIS en ondersteunt de restauratie van het Groote Museum.

Fondsen en loterijen
Het VSBfonds ondersteunt projecten die cultureel erfgoed toegankelijk maken voor een 
groot of nieuw publiek. Vooral wanneer dat bijdraagt aan bewustzijn van je culturele en 
cultuurhistorische context. De visie van het VSBfonds sluit naadloos aan bij de invulling 
die ARTIS geeft aan de restauratie van het Groote Museum en de Ledenlokalen. 
Daarom ondersteunt het VSBfonds de restauratie en herbestemming van beide 
monumenten en het herstel van de historische parkstructuur.

Zoals hierboven al genoemd, was de BankGiro Loterij de eerste organisatie die 
enthousiast werd voor de plannen om het rijksmonument Het Groote Museum een 
nieuwe toekomst te geven. Ook in 2016 werken de BankGiro Loterij en ARTIS samen 
en werden deelnemers aan de loterij geworven waarvan de inleg ten goede komt aan 
projecten zoals de realisatie van het nieuwe olifantenverblijf.

De M.A.O.C. Gravin van Bylandt stichting steunt naast de restauratie van het Groote
Museum ook de ARTIS-leerstoel Cultuur Landschap en Natuur aan de Universiteit 
van Amsterdam. Deze steun maakt het voortbestaan van deze belangrijke leerstoel 
mogelijk.
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In 2016 werd het nieuwe jaguarverblijf officieel geopend. De financiële steun van 
Stichting Goede Doelen Nh1816 is bij de ontwikkeling van dit verblijf van cruciaal belang 
geweest. Het nieuwe jaguarverblijf zou niet tot stand hebben kunnen komen zonder 
de steun van partner Nh1816. Nh1816 Verzekeringen neemt haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid serieus. Een deel van de winst die het bedrijf maakt, geeft zij terug 
aan de samenleving. Zonder deze steun en die van particulieren zou het project stil zijn 
komen te liggen. ARTIS is heel dankbaar dat de Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft 
uitgesproken ons structureel te ondersteunen. Een betrokkenheid die zich in 2016 – 
naast de ruimhartige steun aan het nieuwe jaguarverblijf - vertaalde in betekenisvolle 
steun aan de vernieuwing van het wallabyverblijf.

Stichting TBI Fundatie ondersteunt de restauratie van het Groote Museum. In haar 
subsidiebeschikking is de wens opgenomen dat ARTIS tijdens de restauratie veel ruimte 
biedt aan leerling restaurateurs. Zo dragen TBI Fundatie en ARTIS samen bij aan het 
opleiden van een nieuwe generatie restaurateurs.

Het familiefonds van de familie Van Beek ondersteunt de bouw van het nieuwe
olifantenverblijf. In 2016 ontving ARTIS van de stichting Goede Doelen een bijdrage ter 
realisatie van haar doelstellingen. Deze bijdrage wordt door ARTIS ingezet om de bouw 
van het nieuwe olifantenverblijf mede mogelijk te maken. 

Particuliere steun
ARTIS is zeer dankbaar voor de steun die zij van particulieren ontvangt, hetzij in de vorm 
van nalatenschappen en legaten, hetzij op andere wijze. In 2016 ontving ARTIS voor  
€ 255.000 aan nalatenschappen en legaten. 

2016 was een jaar waarin de particuliere steun voor ARTIS een vlucht nam, doordat 
ARTIS hier actiever op inzette. In 2016 werd via een oproep in een brief bij het ARTIS-
tijdschrift aan de leden om steun gevraagd. Velen gaven hier gehoor aan en deden een 
donatie.

In het najaar van 2016 is ARTIS het fondsenwervende programma vrienden van 
ARTIS gestart. Vrienden doneren minimaal € 5,- per maand of het equivalent € 60,- 
per jaar door middel van een automatische incasso. Deze bijdrage staat los van het 
lidmaatschap van ARTIS. Vrienden dragen bij aan de constante vernieuwingen in ARTIS 
en daarmee ook aan het voortbestaan van ARTIS. Om dit te starten hebben we een 
proef gedaan onder 2.500 huishoudens, waarna 243 personen vriend zijn geworden. 
We zijn erg dankbaar dat mensen op deze manier willen bijdragen. 
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Hoogtepunt van 2016 was dat ARTIS nieuw leven heeft geblazen in het historische 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra met de oprichting van 
twee donateurskringen: de ARTIS-Kring en de Kring ARTIS-Groote Museum. Het 
Genootschap Natura Artis Magistra was bij haar oprichting in 1838 een sociëteit waar de 
burgerij van Amsterdam zich wilde onderscheiden. Lid worden kon alleen per ballotage 
of door het aanbrengen van een geschenk; een bijzonder dier uit een ver land, of een 
kunstwerk. Mensen zijn nu niet zo anders dan in 1838. ARTIS voorziet nog steeds in een 
behoefte aan rust en natuur in onze bruisende stad. 

Op 16 november 2016 is daarom de ARTIS-Kring opgericht. De aanwezigen namen bij 
de oprichting ieder een voorwerp mee dat hen deed denken aan ARTIS, en kwamen 
hierdoor met elkaar in gesprek over de relatie tussen mens en natuur. Doel is dat de 
Kringleden niet alleen financieel maar ook inhoudelijk actief bij ARTIS betrokken worden. 

De Kring ARTIS-Groote Museum bestaat uit verschillende niveaus. De hele Kring wordt 
actief betrokken bij de realisatie van het Groote Museum. Ieder niveau krijgt bepaalde 
privileges, zowel tijdens de periode van restauratie als nadat het gebouw gereed is.

Partners
ARTIS ontvangt veel steun van het bedrijfsleven. Dat gebeurt op verschillende
manieren. Door ARTIS te helpen met kennis. Door projecten te sponsoren of door
het adopteren van een dier. 

Een belangrijke partner van ARTIS is DSM, als founding innovation partner van ARTIS-
Micropia. Om de maatschappelijke taak die Micropia vervult uit te kunnen blijven 
voeren, zoekt Micropia partnerschappen met innovatieve bedrijven. In 2016 werden 
verschillende nieuwe partnerschappen gevonden, onder meer met Winclove Probiotics 
en Yakult België. Met Corbion werd in 2016 een contract afgesloten, waaruit in 2017 
onder meer een nieuwe opstelling in Micropia zal voortkomen. 

Verder hebben in 2016 het Netherlands Genomics Initiative (NGI), de Academische 
Jaarprijs/Universiteit Leiden, BASF, Yakult, Philips, Galapagos, Zeiss, Chrisal, Paques, 
GG&GD Amsterdam, MSD, Dell, VWR, S+B, Colgate Palmolive, Andantino, Waternet/ 
TNO/Vitens, het Centraal Bureau voor Schimmelcultures (CBS), PresTop, Janssen 
Prevention Center en de Bierkoning een bijdrage geleverd aan Micropia. We zijn hen veel 
dank verschuldigd. 
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Tot slot is ARTIS bijzonder dankbaar dat veel bedrijven haar doelstellingen 
ondersteunen en zich aan ARTIS verbinden in de vorm van een adoptie. ARTIS is de 
volgende adoptanten dankbaar voor hun steun in 2016:

Bedrijf  Adopteert

11 Zelf Makelaars B.V. dwergoeistiti
4Technici  hamerkop
Aannemersbedrijf H.J. Jurriens B.V. stokstaartjes
ADP  keizertamarin
Amstone Taxs Lawyers BV Afrikaanse pinguïn-koppel 
Andantino  westelijke laaglandgorilla 
Arbo Unie  netpythons
BAM Schakel & Schrale Amsterdam beverratten
Beelen Sloopwerken BV Afrikaanse pinguïn-koppel
Betonatelier B.V. luipaardhaai
Betonatelier B.V. Alpensteenbok
Advocaten kantoor de Binnenstad mr W. Eusman Afrikaanse pinguïn-koppel
Blue Sky Group Holding B.V. zwarte zwaan
Boon Edam struisvogel
Bouwteam P & O B.V. stokstaartjes
Bovertis   gewone kameleon
Brouwerij ‘t IJ Zuid-Afrikaanse struisvogel 
Bugaboo international smaragdgroene rozenkever
Canal Company capibara’s
Canon Business Centre  chimpansee
ChipSoft B.V. mandril 
CSU Cleaning chimpansee 
CTSN Group kameel
De Bijenkorf bijenkorf
De koninklijke Industrieele Groote Club sneeuwuil
De Nederlandsche bank oehoe
De Vier Elektromotoren kea
Deka Supermarkten BV Aziatische olifant 
Deliveroo Bennett  wallaby
Delta Lloyd Aziatische olifant 
Drukkerij Aeroprint trompetzwaan
Duyts Bouwconstructies B.V. roelroel-koppel
E. Scheeren Afrikaanse pinguïn-koppel
Ecomama hotel margay
Elspec  sidderalen
Endymion Amsterdam axolotl
EnGarde body Armor Maleise rivierschildpad
EVS Totale Dienstverlening Afrikaanse pinguïn-koppel
Flevo Security groene wateragame
Fort Advocaten vale gieren
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Bedrijf  Adopteert
Gebro aannemingsbedrijf B.V. dwergoeistiti
Gebro aannemingsbedrijf B.V. rode vari’s
Gemeente Purmerend oehoe
Geofoxx  hamerkop
GewoonMaurice Mombassa treinmiljoenpoot
Greenlink  Aldabra reuzenschildpad 
Groene Engel Groep penseelzwijn
Graubunden  Alpensteenbok
Hazet  wasberen
Hellebrekers Technieken water Californische zeeleeuwen
HSH Schilderwerken Afrikaanse pinguïn-koppel
Hudson’s Bay Company drie Hudson Bay-wolven
Huyskweker Vechtwijk de brug bij de Savanne
Ibis Uva B.V. rode ibissen
IJbouw  lepelaars
Hoegh Autoliners zeewater
ING   leeuwen
Ingenieursbureau Amsterdam chimpansee 
Ingenieursbureau Passe-Partout dwergotter
Integra Metalceiling Systems B.V. Afrikaanse pinguïn-koppel
Jump! Communicatie B.V. roodoogmakikikker
Kantjil & De Tijger kleine kantjil
Kasteel Metaal B.V. chimpansee
Koninklijke Saan B.V. Europese kraanvogel
Koninklijke instituut voor tropen kleine kantjil
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
Kramer Staaltechniek B.V. Afrikaanse wilde hond
Lexence advocaten grote koedoes 
Marion G. Polak Stichting pinché-aapjes
Marketing Penguin Afrikaanse pinguïn-koppel
Marodan B.V. Hudson Bay wolf
Mattens Register Accountants zwartstaartprairiehonden
Maykin Media BV goudwanggibbon
Meerleveld Diemen infra Alpensteenbok
Meijers   Aldabra reuzenschilpad 
Mennens  goudwanggibbon
Merkenbureau Knijff & Partners B.V. stokstaartje
Miedema-AGF mandril 
Miele Nederland B.V. wasbeer 
Moovs  chimpansee 
mr. M. Brainich vBF  zwarte slingerapen
Mullervisual chimpansee 
Nijssen  roodbuikpiranha’s
Northern Divine Caviar  sterlet
Nuon  Afrikaanse pinguïn-koppels
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Bedrijf  Adopteert
Oesterbaai Shieldgroup Afrikaanse pinguïn-koppel
Olfasense  Maleise tapir
OLVG  chimpansee 
Opera tandarts Roelant R.de By Bennett wallaby
ORAM  de koralen
Oriental Art Co TA-HWA kleine panda’s
ORTEC  Afrikaanse pinguïn-koppel
Parlevliet & Van der Plas Afrikaanse pinguïn-koppel
Patina Dakbedekkingen B.V. chimpansee 
Phanta Vision zeepaardjes
Randstad B.V. Elektrotechniek witgezichtsaki
Randstad B.V. Elektrotechniek Dianameerkat
Restaurant Wilde Zwijnen penseelzwijn
RON - A.D. beermarters 
Roskam  Afrikaanse pinguïn-koppel
Rots Maatwerk Zuid-Amerikaanse tapir 
Rubinstein gouden leeuwaapjes
Schadenberg Bennett wallaby
Schadenberg Afrikaanse pinguïn-koppel
Sealteq Group / Ivacon B.V. kleine verpleegsterhaai
Skyskan  Aldabra reuzenschildpad 
Soops   uilvlinders
Specsavers International BV Californische zeeleeuw 
Spereco  zoetwaterrog 
STS Engineering B.V. algazel
Suriname Holidays luiaard
Syx Automations B.V.  zwarte kuifmakaak 
Tapir Tape  Zuid-Amerikaanse tapir
TBI Bouwcombinatie Koopmans  
| Mobilis | Nico de Bont. grote textorwever
Teeuwissen Madagascar daggekko
Telfort  goudwanggibbon koppel
Thyssenkrupp Liften BV twee Alpensteenbokken
Tom Voûte Fonds blauwe pijlgifkikkers
Trends for Rent/ Bloembloem Afrikaanse pinguïn-koppel
Troostwijk Taxaties B.V.  tête-à-tête stoel
Unica Installatietechniek  ringstaartmaki
Van Dorp Installaties jan-van-gent
Van Meeuwen Holding BV Afrikaanse pinguïn-koppels
VGA Verzekeringen sneeuwuil
VKS nv  lama
VOLA Nederland B.V. Europese kraanvogel
Waterschap Amsterdamse gracht
Wienerberger B.V. Apensteenbok
Wintertaling advocaten & notarissen zomertalingen
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Bedrijf  Adopteert
Wire Weaving Dinxperlo hyacinthara 
Yip Management NL westelijke laaglandgorilla 
Zwartjes van 1883 Californische zeeleeuw 
 
 
Tevens bedankt ARTIS voor hun steun: 
 
De Amsterdamse Haringpartij en hun donateurs 
Rabobank Amsterdam 
ING en haar klanten voor ingeleverde rentepunten 
NVB bouw 
Bloomingbusiness BV 
Vlasman B.V.  
 
Voor het nieuwe olifantenverblijf: 
 
Eurofiber Nederland 
Koninklijke Jumbo 
Verhoeve Milieu en Water BV 
B.V. de Hinde Advies 
MEERgroothandel voor bloemen 
Van Lotringen Lighting 
International Card Services BV 
Rabobank Utrecht 
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In 2016 waren er binnen ARTIS 472 mensen aan het werk, verdeeld over 146 
medewerkers, een flex-schil van 24 personen, 44 oproepkrachten en 258 vrijwilligers. 
Ook waren er 19 externen. ARTIS streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw 
en man/vrouw-verdeling van het personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang 
gehecht aan een goede samenwerking in de breedte tussen de verschillende 
vakgroepen en clusters. Om een goed beeld te krijgen van ARTIS en waar zij voor staat, 
krijgen alle nieuwe medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en horecamedewerkers een 
introductieprogramma. Daarin komen bijvoorbeeld zaken als de missie en visie van 
ARTIS, publieksbeleving en de Gezichten van ARTIS aan bod. Nieuwe medewerkers 
krijgen daar bovenop een inwerkprogramma, waarbij zij bij alle andere afdelingen een 
dag(deel) meelopen. Zo wordt begrip gecreëerd voor elkaars werkzaamheden en voor 
het functioneren van de organisatie ARTIS als geheel. 

ARTIS gelooft in het beste uit haar medewerkers halen. Daarom is in 2016 verder 
gewerkt naar een lerende organisatie waarin kennis en vaardigheden op een planmatige 
en gestructureerde manier worden geborgd. Er is verder gewerkt aan de bouw van het 
ARTIS-opleidingshuis. Een modulair systeem met daar in alle noodzakelijke en gewenste 
opleidingen, op het gebied van kennis en vaardigheden. 

In de dierverzorging is een stap gezet in het 3V-model waarin onderwerpen over 
Voeding, Veiligheid en Verzorging centraal staan. Alle informatie voor het uitwerken 
van de basismodules is verzameld, en voor enkele diergroepen ook de informatie 
voor de verdiepingsmodules. Een externe partij heeft voorlichting geboden over het 
opzetten van de leerlijnen. Er is geconcludeerd dat de zeer professionele opzet hiervan 
vooralsnog een te grote financiële investering van ARTIS zou vragen. Op basis hiervan is 
besloten om in eerste instantie een light versie van de leerlijnen te maken en deze later 
eventueel later verder uit te bouwen met allerlei technische mogelijkheden.

ARTIS heeft steeds meer verblijven waar de bezoekers 
tussen de dieren door kunnen wandelen, zoals in het 
nieuwe wallabyverblijf. Vrijwilligers houden hier toezicht. 
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Herstructurering
ARTIS streeft naar een professionele en flexibele organisatie die eenvoudig kan inspelen 
op veranderingen. De in 2015 uitgedachte herstructurering, is in 2016 doorgevoerd. Er is 
op basis van de nieuwe inzichten gewerkt.

Uitgangspunten van de nieuwe organisatiestructuur zijn een nieuw evenwicht tussen 
beleid en uitvoering, slagvaardigheid, heldere verantwoordelijkheidsgebieden en een 
kernorganisatie met flexibele schil en inzetbaarheid. Uitgangspunten van de nieuwe 
organisatiecultuur zijn heldere afspraken over resultaten en gedrag, elkaar aanspreken 
op resultaten en gedrag, samen werken aan en in ARTIS, publieksgericht denken en 
doen en keuzes maken, besluiten nemen en die uitvoeren.

Onderdeel van de herstructurering is het samenbrengen van alle fondsenwervende 
activiteiten in één afdeling met marketing en communicatie, om inhoud en merk beter 
aan te laten sluiten op de inkomsten genererende activiteiten, en zo meer uit de diverse 
inkomstenbronnen te kunnen halen. Dit was direct terug te zien in de inkomsten op 
het gebied van particuliere en institutionele fondsenwerving. Een aantal medewerkers 
van het cluster merk, relatiebeheer en fondsenwerving nam in 2016 deel aan het 
programma Wijzer Werven, een programma dat als doel heeft het ondernemerschap 
bij culturele instellingen te versterken. De inzichten die hieruit voortgekomen zijn, 
kunnen direct worden toegepast in het werk in de vorm van concrete doelen voor 
medewerkers.

Belangrijk onderdeel van de nieuwe structuur is verhoogde flexibiliteit van ARTIS 
als organisatie. Die biedt de mogelijkheid personeelskosten beter te beheersen, en 
om deskundigheid in te kunnen zetten op verschillende plekken in de organisatie op 
het moment dat dit nodig is. Het gaat hier zowel om flexibiliteit in expertise als om 
inzetbaarheid. Het uitgangspunt is dat ARTIS mensen in dienst heeft op de gebieden 
waar de organisatie goed in is, en op de gebieden die noodzakelijk zijn voor haar 
voortbestaan. De overige werkzaamheden kunnen ook door flexibele arbeidskrachten 
worden uitgevoerd. Op verschillende afdeling is een schil van flexibel personeel 
opgebouwd. In 2016 waren er 24 personen als flexmedewerker actief in ARTIS.

De organisatie van het cluster facilitair en logistiek is opgedeeld naar interne en 
externe activiteiten. De functie van clustermanager infrastructuur had meerdere 
verantwoordelijkheidsgebieden. Deze zijn in 2016 uit elkaar gehaald. Operationele 
aansturing van de afdeling is nu ondergebracht in het cluster facilitair en logistiek. 
De uitvoering van de (grote) bouwprojecten is extern belegd. Daarnaast ook een 
deel van de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan. Hierdoor kan er meer 
managementcapaciteit worden vrij gemaakt voor de aansturing van het cluster.
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In 2016 hebben meer medewerkers een contract voor onbepaalde tijd aangeboden 
gekregen. Verschillende medewerkers zijn intern doorgestroomd, ook naar 
leidinggevende posities. Daarnaast was er ook een uitstroom te zien van medewerkers 
die kritisch hebben gekeken hoe ze hun toekomst in ARTIS zagen, bijvoorbeeld qua 
inzetbaarheid voor de langere termijn. Naar aanleiding hiervan hebben verschillende 
medewerkers besloten hun carrière buiten ARTIS voort te zetten.

Ziekteverzuim en veiligheid
Fitte medewerkers zijn gezonde medewerkers. Daarom heeft ARTIS een eigen 
behandelruimte voor fysiotherapie en een volledig ingerichte sport- en oefenruimte 
waar alle spiergroepen getraind kunnen worden. 

In 2016 was er sprake van een hoog ziekteverzuim. Dit wordt veroorzaakt door een 
aantal langdurig zieken. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2016 bedraagt 7,5% 
en ligt daarmee 0,3% hoger dan het gemiddelde in 2015. 

In 2016 is verder gewerkt aan de RI&E’s (Risico Inventarisatie & Evaluatie.). Dit zijn 
verplichte elementen voor een organisatie. Inmiddels zijn alle RI&E’s goedgekeurd: voor 
Micropia en duiken gebeurde dit al vorig jaar, in 2016 is héél ARTIS daaraan toegevoegd. 
De volgende stap is met de werkpunten uit deze evaluaties aan de slag te gaan. 

Vrijwilligers en stagiairs
ARTIS kan niet zonder haar vrijwilligers. In 2016 waren er 258 vrijwilligers actief op 
ARTIS. Een deel van deze vrijwilligers ondersteunt vakgroepen die geen direct 
contact met bezoekers hebben. Zij zijn bijvoorbeeld actief in het lab van Micropia. 
De meerderheid van de vrijwilligers heeft juist direct contact met het publiek. Ze 
zijn bijvoorbeeld publieksvrijwilliger in Micropia. Ze geven rondleidingen en houden 
toezicht bij dierverblijven. Aan de al bestaande vrijwilligerslocaties het Vlinderpaviljoen, 
Lemurenland en het Apen- en Vogelhuis, werd in 2016 het wallabyverblijf toegevoegd. 
Ook in dit verblijf wandelt het publiek over een pad direct tussen de dieren. De vrijwilliger 
houdt hier toezicht en geeft waar nodig uitleg. In het Planetarium worden sinds 2016 
niet alleen in vakanties, maar ook ieder weekeinde live-voorstellingen gehouden, waarbij 
bezoekers in diverse thema’s door het heelal worden gevlogen. Maar liefst 25.000 
bezoekers zagen dit jaar zo’n voorstelling, die gegeven wordt door nieuw opgeleide 
Planetariumvrijwilligers.

ARTIS is een geliefde plaats om stage te lopen. In 2016 liepen 66 studenten stage op 
ARTIS, in vrijwel alle onderdelen van de organisatie. Dit ondersteunt de educatieve 
doelstelling van ARTIS.
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Ondernemingsraad
De OR is in 2016 doorgegaan met de transitie naar een nieuwe medezeggenschap. 
De samenwerking tussen OR en directie is verder geprofessionaliseerd, waarbij het 
langetermijnbeleid van ARTIS beter inzichtelijk is gemaakt aan de OR. De OR heeft in 
2016 veel aandacht besteed aan het monitoren van de herstructurering ter verbetering 
van de interne organisatie. Hiervoor zijn o.a. gesprekken gevoerd met medewerkers 
uit alle clusters en zijn aanbevelingen gedaan richting de directie. Hierbij is de nadruk 
gelegd op de toekomstbestendigheid van ARTIS en de bevordering van de samenhang 
tussen de structuur, visie en cultuur. Tot slot het versterken van het coachend 
leiderschap en eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers. De OR heeft daarnaast 
in samenwerking met de afdeling personeel & organisatie de studieregeling, het 
zoönose-beleid en het zwangerschapsbeleid verbeterd en inzichtelijk gemaakt in de 
personeelsgids. 

De zittingstermijn is verlengd zodat gevolg kon worden gegeven aan de OR-vernieuwing. 
Hierbij wordt een OR gecreëerd die vanuit eigen waarden gedreven haar rol binnen 
veranderende organisatie zal innemen. Hiervoor hebben verschillende overleggen 
plaatsgevonden onder begeleiding van een extern begeleider. Ook is er aandacht 
besteed aan scholing op het gebied van samenwerken en heeft de voorzitter en een lid 
een training gevolgd ter bevordering van het effectief leidinggeven aan de OR. 

De OR vergaderde maandelijks in 2016 en vier keer met de directie. Verder was er 
een algemene gang van zaken-overleg met de algemeen directeur in aanwezigheid 
van een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht. De RvT werd in die vergadering 
vertegenwoordigd door Gerdi Verbeet. Inmiddels is Saskia Reuling haar in die functie 
opgevolgd.

De ondernemingsraad bestond in 2016 uit acht personen: 
• Christiane Willard, werkzaam bij cluster dier en plant (voorzitter) 
• Jacqueline Bultstra, werkzaam bij cluster dier en plant (secretaris) 
• Bert Voges, werkzaam bij cluster directie en staf 
• Sjoerd van Kessel, werkzaam bij cluster dier en plant 
• Auke Pot werkzaam bij cluster facilitair en logistiek 
• Suzanne Brinkman, werkzaam bij cluster parkmanagement
• Peter Berkhout, werkzaam bij cluster facilitair en logistiek
• Wiebe Sloot, werkzaam bij het cluster parkmanagement
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen. De Raad van 
Toezicht heeft uit haar midden een voorzitter benoemd. De leden worden benoemd 
voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht 
heeft een rooster van aftreden opgesteld en registreert alle (neven)functies van haar 
leden. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging, middellijk 
noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van ARTIS 
gemaakte kosten en de door hen verrichte werkzaamheden wordt toegestaan. Deze 
vergoedingen worden in de jaarrekening inzichtelijk en nader toegelicht en bedragen 
in het boekjaar 2016 nihil. Leden van de Raad van Toezicht zijn noch bestuurders noch 
werknemers van de Stichting. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden 
op de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar 
verbonden instelling(en).

Op 18 juli 2016 bereikte ons het droevige bericht dat Uri Coronel, voorzitter van de Raad 
van Toezicht, was overleden. Uri zette zich jarenlang in voor ARTIS. Wij zullen zijn passie 
en onvoorwaardelijke toewijding enorm missen. 

In september heeft Joop Saan Uri opgevolgd als voorzitter van de Raad van Toezicht. 
Joop Saan was tot voor kort directeur van Koninklijke Saan. Naast het leidinggeven aan 
een eigen bedrijf heeft hij ook ruime bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse functies.

De Raad van Toezicht kwam vijfmaal bijeen in 2016. De Financiële Commissie van de 
Raad van Toezicht kwam in 2016 viermaal bijeen, waarvan driemaal met de accountant. 
Er vonden twee algemene gang van zaken-vergaderingen plaats.

Gerdi Verbeet nam in 2016 afscheid van de Raad van Toezicht. Hélène Pragt is in 
februari 2017 aangetreden als nieuw lid van de RvT.
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Samenstelling Raad van Toezicht:

Voorzitter Joop Saan
Termijn tot 5 september 2019. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Lid financiële commissie en vice-voorzitter Jan Buné
Termijn tot 25 februari 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

Lid financiële commissie Hélène Pragt
Termijn tot 13 februari 2020. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Saskia Reuling
Termijn tot 25 maart 2019.

Paul Luijten
Termijn tot 12 november 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.

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

Zonder vrijwilligers, die onder meer worden 
ingezet als rondleiders, zou ARTIS haar taken niet 
kunnen uitvoeren.
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 � Hoofdstuk 11

11
Financiën
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11.1  Vermogensbeleid
11.1.1  Continuïteitsreserve

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

11.1.2  Bestemmingsreserves

Naast de continuïteitsreserve vormt ARTIS bestemmingsreserves voor het realiseren 
van 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. 

11.1.3  Bestemmingsfondsen

Onder de bestemmingsfondsen worden aan specifieke projecten geoormerkte 
subsidies en schenkingen van derden gepresenteerd voor zover deze niet van 
overheidswege afkomstig zijn.

De Dianameerkatten leven samen 
met de westelijke laaglandgorilla’s in 
het Gorillahuis. ARTIS streeft naar 
gemengde verblijven.
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11.2  Boekjaar 2016
Het jaar 2016 was voor ARTIS in financieel opzicht goed en stabiel te noemen. De 
bezoekcijfers laten in 2016, evenals in 2015, ten opzichte van de begroting een 
verschuivend beeld zien in de samenstelling van het bezoek. ARTIS ontving in 2016 
voor een bedrag van ruim € 255.000 aan nalatenschappen en legaten, terwijl € 75.000 
begroot was.
Zeer speciaal is dat er ruimhartig aan ARTIS werd geschonken; ARTIS ontving in 2016 
een bedrag van in totaal € 520.000 voor de restauratie van het ARTIS-Groote Museum. 
Succesvolle fondsenwerving stelt ARTIS in staat om een aanzienlijk bedrag te steken in 
de renovatie van het Aquarium en de restauratie en renovatie van het Groote Museum. 

Het dagbezoek is in 2016 ten opzichte van het jaar 2015 licht gedaald met 1,3%; het 
ledenbezoek steeg met 2,5%, ondanks een daling van het ledenaantal gedurende 2016.
Het totale bezoek bleef in 2016 nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. 
 
Bezoekersaantallen 2016 Begroot 2016 2015 Begroot 2017

Bezoekers met dagkaarten 786.718 712.900 796.708 769.300

Educatief bezoek 127.758 132.100 129.626 148.200

Aantal dagbezoekers 914.476 845.000 926.334 917.500

Bezoek van leden 438.223 490.000 427.515 437.500

Totaal bezoek 1.352.699 1.335.000 1.353.849 1.355.000

            
Lidmaatschappen 2016 2015

Volwassenen 41.613 43.049

Jeugd 23.322 24.988

Senioren 11.527 11.434

Peuters 5.298 6.786

Overige 1.120 1.860

Totaal aantal lidmaatschappen 82.880 88.117
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In €  2016 Begroot 2016  2015 Begroot 2017
€ € € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 2.419.349 1.485.000 1.661.897 1.960.000

Subsidies van overheden 4.660.000 4.660.000 4.760.000 4.253.700

Entreegelden 10.867.705 10.375.000 11.334.499 11.600.000

Lidmaatschapsgelden 3.753.375 4.065.000 4.064.319 3.840.000

ARTIS Evenementen 1.509.175 1.429.190 1.308.788 900.000

Overige exploitatiebaten 2.268.687 1.985.500 2.531.232 1.748.000

25.478.291 23.999.690 25.660.735 24.301.700

Lasten

Besteed aan doelstelling 22.853.613 21.299.345 22.360.558 21.516.724

Kosten eigen fondsenwerving 319.528 300.000 225.132 300.000

Kosten beheer en administratie 1.755.058 2.000.000 1.857.893 2.000.000

24.928.199 23.599.345 24.443.583 23.816.724

Resultaat boekjaar 550.092 400.345 1.217.152 484.976

 
11.3    Vergelijking 2016, 2016 begroting, 2016  

en 2017 begroting
Resultaat en bestemming
Van het resultaat over 2016 wordt € 30.062 toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
voor dierverblijven en monumenten. Een bedrag van € 520.000 wordt ten gunste van 
het bestemmingsfonds ARTIS-Groote Museum gebracht.
Per 31 december 2016 bedraagt  de continuïteitsreserve € 4.500.000. Het doel is dat 
deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie (voor 
ARTIS te definiëren als zijnde de personeelskosten) bedraagt. Een toevoeging aan de 
continuïteitsreserve uit het resultaat over 2016 wordt niet noodzakelijk geacht.
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Baten
De totale opbrengsten 2016 zijn ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk gebleven. 
De opbrengst uit eigen fondswerving is in 2016 relatief hoog ten opzichte van 2015 
en zeker in vergelijking met de jaren daarvoor. Dit wordt veroorzaakt door actieve 
fondsenwerving voor het ARTIS-Groote Museum. Gezien de logische volatiliteit die 
met nalatenschappen en legaten samenhangt, begroot ARTIS deze inkomsten jaarlijks 
voorzichtigheidshalve op € 75.000. De opbrengst uit entreegelden is, vergeleken 
met het jaar 2015, gedaald (€ 467.000, 4,1%) , maar kwam hoger uit ten opzichte van 
de begroting (€ 493.000, 4,8%).  De oorzaak hiervan is met name gelegen in een 
lager aantal dagbezoekers dan in 2015, gecombineerd met een lagere gemiddelde 
entreeprijs. Niettemin zorgde een hoger bezoekersaantal dan begroot toch voor een 
gunstig financieel effect ten opzichte van de begroting.

Lasten
In 2016 zijn de totale kosten in vergelijking met 2015 op gelijk niveau gebleven
De afwijking ten opzichte van de begroting laat zich verklaren door hoge kosten voor 
(groot) onderhoud en modificaties aan (historische) gebouwen, park(structuur) en 
dierverblijven. ARTIS slaagt er in deze kosten beheersbaar en in verhouding met de 
jaarlijkse inkomsten te houden.
De voornaamste oorzaak van de lastenstijging is gelegen in het voorzien van ruim  
€ 1,1 miljoen voor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het ARTIS-Groote 
Museum ten laste van het boekjaar 2016. 

De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief dotaties 
aan mutatie in diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2016 € 7.778.000 en 
zijn daarmee gedaald ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 140.000). Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van factoren binnen een in samenstelling gewijzigd 
personeelsbestand en enkele uitdiensttredingen.

De Zoomeravonden trokken ook dit 
jaar een groot en divers publiek.
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Begroting 2017
In 2017 rekent ARTIS op 1.235.000 bezoekers (435.000 bezoeken van leden en 
800.000 dagbezoekers). Voor Micropia wordt gerekend op 120.000 bezoekers.

Baten uit eigen fondsenwerving (nalatenschappen, schenkingen, giften, sponsoring 
en adoptie van dieren en groen) worden jaarlijks voorzichtig begroot.
De belangrijkste beweegreden hiervoor is de structurele onzekerheid omtrent het al 
dan niet binnenkomen van nalatenschappen. Deze voor ARTIS belangrijke inkomsten 
vertonen over de jaren heen een grillig verloop.
De baten uit verhuur zullen naar verwachting gelijk blijven.
ARTIS heeft in 2017 rekening gehouden met de korting van € 500.000 op de 
instandhoudingssubsidie van de gemeente Amsterdam. 

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2017 bedraagt € 485.000 positief.

Kengetallen ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving:

In percentages:  2016 Begroot 2016  2015 Begroot 2017

Besteding doelstelling 
t.o.v. totale baten (1) 89% 89% 87% 89%

Verhouding lasten / 
baten eigen fondsen-
werving (2) 13% 22% 14% 14%

Beheer en administratie 
t.o.v. totale baten (3) 7% 7% 7% 7%

Besteding doelstelling 
t.o.v. totale lasten (4) 92% 90% 91% 90%

(1)  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%.

(2)  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.

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

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

 �   Financiën 
Hoofdstuk 11 77

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



(4)  Het percentage besteding doelstelling t.o.v. lasten wordt berekend door de totale 
besteding aan de doelstelling te delen door het totaal van de lasten.

De aan de kosten van beheer en administratie toe te rekenen kosten bestaan uit de 
salariskosten van directie,  managementassistentie, afdeling planning & control en het 
overkoepelend (algemeen) deel van de afdeling personeel & organisatie. Daarnaast zijn 
accountantskosten, assurantiekosten en soortgelijke algemene beheerskosten aan 
deze kostencategorie toegerekend.

11.4  Risico- en fraudemanagement
Het managementteam van ARTIS volgt bewust de ontwikkelingen die zich zowel 
binnen als buiten de organisatie afspelen en het effect die deze mogelijk op de eigen 
organisatie kunnen hebben en op welke wijze deze de organisatie negatief kunnen 
beïnvloeden. 
Tijdens een vergadering van het managementteam zijn de algemene risico’s aan de 
orde geweest en in de operationele planning weergegeven. 

In het kader van fraudepreventie heeft een specifieke evaluatie van het beheer van 
kasgeld in ARTIS plaatsgevonden. Hoewel hier geen materiële aanleiding voor was, heeft 
dit geleid tot sluiting van een kleine operationele kas en een nadere aanscherping van 
het vier-ogen principe bij de dagelijkse kassatellingen.

Specifieke operationele risico’s die worden onderkend zijn:

Veiligheid
ARTIS beschouwt veiligheid van bezoekers en medewerkers in het park als cruciaal.
Er zijn diverse veiligheidsinstructies en specifieke protocollen ontwikkeld die 
gedurende het jaar actief getest, geoefend, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld en/of 
aangescherpt worden.
 
Zoönose
Van een zoönose is sprake bij van dier op mens overdraagbare ziektes.
Het recente verleden heeft geleerd dat indien een dergelijke situatie zich voor doet, 
drastische beheersmaatregelen moeten worden genomen ter bescherming van mens 
en dier. Om de financiële consequenties hiervan het hoofd te kunnen bieden, heeft 
ARTIS een continuïteitsreserve gevormd om de lopende personeelskosten gedurende 
een half jaar te dekken. Een dergelijke periode wordt voldoende geacht om terug te 
keren naar de uitgangssituatie van voor de zoönose. 

Klimaatverandering
ARTIS beschouwt de klimaatverandering en de overvloedige regenval als een risico 
voor het park met haar dierverblijven en gebouwen. Met name de afwateringscapaciteit 
van het park heeft de aandacht en verbeteringsmogelijkheden worden concreet 
onderzocht. Deze risico’s worden actief in ogenschouw genomen bij alle vernieuwingen 
en renovaties in ARTIS.
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Jaarrekening
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12.1 Balans per 31 december 2016
 Na resultaatbestemming

Toelichting 31 december 2016 31 december 2015
€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Levende have 12.4.3.1 1 1

Gebouwen en dierverblijven 12.4.3.1 8.981.605 7.781.934

Installaties, transport - 
middelen en inventaris 12.4.3.1 799.496 977.017

In uitvoering 12.4.3.1 5.282.816 3.273.212

15.063.918 12.032.163

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 12.4.3.2 276.694 223.302

Vorderingen

Gemeente Amsterdam 12.4.3.3 0 237.000

Debiteuren 12.4.3.4 1.104.325 1.429.211

Belastingen 448.025 284.328

Overige vorderingen  
en overlopende activa 12.4.3.5 742.593 826.723

2.294.943 2.777.262

Effecten
12.4.3.6 86.250 86.250

Liquide middelen 12.4.3.7 20.431.161 16.489.969

Totaal 38.152.966 31.608.946
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Toelichting 31 december 2016 31 december 2015

€ € € €

Passiva

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 45 45

Continuïteitsreserve 12.4.3.8 4.500.000 4.500.000

Bestemmingsreserves 12.4.3.9 5.957.117 5.927.025

Bestemmingsfondsen 12.4.3.10 520.000 0

10.977.162 10.427.070

Voorzieningen

Onderhoud 12.4.3.11 9.912.057 6.800.000

Pensioenvoorziening 12.4.3.11 342.109 409.955

WW-voorziening 12.4.3.11 619.535 148.748

Ziekte en arbeids-
ongeschiktheid 12.4.3.11 161.152 244.766

Personeelsvoorziening 12.4.3.11 40.000 0

Jubileumverplichtingen 12.4.3.11 124.108 106.888

Fiscale verplichtingen 12.4.3.11 87.078 31.820

11.286.039 7.742.177

Langlopende schulden

Langlopende leningen 12.4.3.12 2.950.287 3.292.367

Lening Gemeente 
Amsterdam 12.4.3.12 113.327 127.493

3.063.614 3.419.860

Kortlopende schulden

Crediteuren 2.729.200 1.826.497

Kortlopend deel 
langlopende leningen 12.4.3.13 320.321 346.473

Belastingen en sociale 
verzekeringen 383.391 312.196

Overige schulden en 
overlopende passiva 12.4.3.14 9.393.239 7.534.673

12.826.151 10.019.839

Totaal 38.152.966 31.608.946
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12.2 Staat van baten en lasten over 2016
Toelichting 2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 12.4.4.1 2.419.349 1.485.000 1.661.897

Subsidies van overheden 12.4.4.2 4.660.000 4.660.000 4.760.000

Entreegelden 10.867.705 10.375.000 11.334.499

Lidmaatschapsgelden 3.753.375 4.065.000 4.064.319

ARTIS Evenementen 1.509.175 1.429.190 1.308.788

Overige exploitatiebaten 2.268.687 1.985.500 2.531.232

25.478.291 23.999.690 25.660.735

Lasten

Besteed aan doelstelling 12.4.4.3 22.853.613 21.299.345 22.360.558

Kosten eigen fondsenwerving 12.4.4.1 319.528 300.000 225.132

Kosten beheer en administratie 12.4.4.4 1.755.058 2.000.000 1.857.893

24.928.199 23.599.345 24.443.583

Resultaat boekjaar 550.092 400.345 1.217.152

Resultaatbestemming 2016  Begroot 2016 2015
€ € €

Continuïteitsreserve 12.4.3.8 0 0 0

Bestemmingsreserves 12.4.3.9 30.092 400.345 1.217.152

Bestemmingsfonds 12.4.3.10 520.000 0 0

Resultaat boekjaar 550.092 400.345 1.217.152
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12.3 Kasstroomoverzicht over 2016
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Toelichting 2016 2015

in duizenden € € € € €

Kasstroom uit operationele 
activiteiten
Resultaat boekjaar 550 1.217

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële  
vaste activa 12.4.3.1 2.080 2.220

Toename voorzieningen 12.4.3.11 3.544 3.161

5.624 5.381

Verandering in werkkapitaal:

Afname resp. toename  
vorderingen 12.4.3.3 483 -170

Toename resp. afname  
voorraden 12.4.3.2 -54 40

Toename kortlopende schulden 12.4.3.14 2.806 2.079

3.235 1.949

Netto kasstroom uit  
operationele activiteiten 9.409 8.547

Kasstroom uit  
investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste 
activa 12.4.3.1 -5.112 -2.440

Kasstroom uit  
financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden 12.4.3.12 -356 -309

Aangetrokken langlopende 
financiering 12.4.3.12 0 2.522

Afname effecten 12.4.3.6 0 29

-356 2.192

Toename resp. afname  
geldmiddelen 3.941 8.299
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2016 2015

in duizenden € € €

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 16.490 8.191

Toename resp. afname geldmiddelen 3.941 8.299

Geldmiddelen per 31 december 12.7.1.3 20.432 16.490

12.4  Toelichting op de balans en staat 
vanbaten en lasten

12.4.1  Grondslagen voor waardering van activa en passiva

12.4.1.1  Algemeen 

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

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

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

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

Algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding Plantage
Doklaan) tot en met 31 december 2000 zijn voor € 1 in de balans opgenomen. De
hieronder begrepen op gemeentegrond gebouwde opstallen zijn juridisch eigendom
van Gemeente Amsterdam. Het economische eigendom respectievelijk het
gebruiksrecht berust bij de Stichting. Gezien het feit dat de betreffende investeringen
vaak vele jaren geleden hebben plaatsgevonden en de historische kostprijs niet meer
te achterhalen valt, worden de tot en met 31 december 2000 aangeschafte activa
(met uitzondering van de uitbreiding Plantage Doklaan) als volledig afgeschreven
beschouwd.
De boekwaarde per 31 december 2016 van de uitbreiding Plantage Doklaan bedraagt
€ 937.768 (historische kostprijs 1999 t/m 2014: € 5.780.520).

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

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

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

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

Levende have
Gelet op de doelstelling van de Stichting wordt de levende have voor een pro
memorie waarde van € 1 in de balans opgenomen.
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12.4.1.3  Voorraden
 
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-
opbrengstwaarde
wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. De
waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van first
in first out.

12.4.1.4  Vorderingen 

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

12.4.1.5  Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

12.4.1.6 Liquide middelen 

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

12.4.1.7  Eigen vermogen

Algemeen
Het vermogen van de stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling
van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als
continuïteitsreserve of bestemmingsfonds wordt dit gepresenteerd als 
bestemmingsreserve
in het kader van de doelstelling.

Bestemmingsreserves
Onder de bestemmingsreserves wordt het deel van het vermogen gepresenteerd
dat door het bestuur is vastgelegd ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten 
met betrekking tot investeringen in projecten. 
Dit vastgelegde vermogen kan niet ingezet worden voor andere activiteiten zonder dat 
het bestuur besluit over bestemmingswijziging.
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Bestemmingsfondsen
Onder de bestemmingsfondsen worden aan specifieke projecten geoormerkte 
subsidies en schenkingen van derden gepresenteerd voor zover deze niet van 
overheidswege afkomstig zijn.

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

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

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

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

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

De voorziening voor fiscale verplichtingen ziet toe op een in 2016 afgewikkeld verschil 
van inzicht met de Belastingdienst inzake omzetbelasting.

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

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

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

 �Jaarrekening
 hoofdstuk 12 87

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



12.4.1.9  Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

12.4.2  Grondslagen voor bepaling van het resultaat

12.4.2.1  Algemeen

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

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

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

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

12.4.2.2  Vennootschapsbelasting 

ARTIS is een culturele ANBI en maakt gebruik van de haar ter beschikking staande 
bestedingsreservefaciliteit waardoor de belastingdruk ondanks structurele positieve 
resultaten nihil is.

12.4.2.3  Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in
het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd,
of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten
worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en ARTIS de
condities voor ontvangst kan aantonen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in
mindering gebracht op het desbetreffende actief.
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12.4.2.4  Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.  
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen 
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.
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12.4.3  Toelichting op de balans

12.4.3.1  Materiële vaste activa

Totaal Levende 
have

Gebouwen 
en dier- 

verblijven

Installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

Materiële 
vaste activa 
in uitvoering

Totaal

€ € € € €

Afschrijvings% n.v.t. 5-33,3% 10-50% 0%.

31 december 2015

Aanschaffingswaar-
de 1 24.044.278 4.140.899 3.273.211 31.458.390

Cumulatieve  
afschrijvingen 0 -16.262.344 -3.163.882 0 -19.426.227

Boekwaarde 1 7.781.934 977.017 3.273.211 12.032.164

Mutaties 2016

Investeringen 0 2.850.355 251.573 4.859.960 7.961.888

Afschrijvingen in 
boekjaar 0 -1.650.684 -429.094 0 -2.079.778

Opgeleverd in 
boekjaar 0 -2.850.355 -2.850.355

0 1.199.671 -177.521 2.009.605 2.770.472

31 december 2016

Aanschaffingswaar-
de 1 26.894.632 4.392.472 5.282.816 36.569.923

Cumulatieve  
afschrijvingen 0 -17.913.028 -3.592.976 0 -21.506.005

Boekwaarde 1 8.981.604 799.496 5.282.816 15.063.918
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€ €

De investeringen gedaan en in gebruik genomen in 2016 betreffen:

Installaties, transportmiddelen en inventaris
Afvalbakken park 126.153

Inventaris park 74.479

Installaties 22.505

Transportmiddelen 15.475

Automatiseringsmiddelen 12.961

Totaal installaties, transportmiddelen en inventaris 251.573

Gebouwen en dierverblijven
Jaguarverblijf 2.850.355

Totaal gebouwen en dierverblijven 2.850.355

De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering, verdeeld naar 
Masterplanprojecten en overige projecten is als volgt:

Masterplanprojecten

  31 december 
2015

Uitgaven in 2016 
resp. ontvangen  

subsidies in 2016

31 december 
2016

  € € €

Masterplanprojecten

Apen- en Vogelhuis 9.417.862 0 9.417.862

Ledenlokalen 13.538.278 16.934 13.555.212

Micropia 7.964.484 0 7.964.484

Groote museum 2.250.284 542.711 2.792.995

Parkeergarage 802.604 0 802.604

Voorbereidingskosten Masterplan 1.016.945 0 1.016.945

Artisplein 2.592.096 0 2.592.096

Totaal Masterplanprojecten 37.582.553 559.645 38.142.198

Af: ontvangen doelsubsidies -42.561.084 -1.739.444 -44.300.528

Vooruitontvangen subsidies -4.978.531 -1.179.799 -6.158.330
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De nog te besteden doelsubsidies van € 6.158.330 inzake Masterplanprojecten zijn 
onder toepassing van Richtlijn 274 Overheidssubsidies verantwoord onder de overige 
schulden en overlopende passiva.

Overige projecten

  31 december 
2015

Uitgaven in 
2016 resp. 
ontvangen 

subsidies in 
2016

Opge- 
leverde 
investe- 

ringen 

31 december 
2016

  € € € €

Overige projecten

Uitbreiding olifantenverblijf 333.967 3.464.289 0 3.798.256

Jaguars 2.850.355 647.204 -2.850.355 647.204

ICT vernieuwing  
(kassa, website, software) 318.382 125.353 0 443.735

Aquarium -229.493 560.719 0 331.226

Robbenzaal 0 24.690 0 24.690

ARTIS-Bibliotheek 0 19.984 0 19.984

Chimpanseeverblijf 0 9.489 0 9.489

Zijterras leeuwenverblijf 0 8.232 0 8.232

Totaal overige projecten 3.273.211 4.859.960 -2.850.355 5.282.816
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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. 5-33,3% 10-50% 0%

31 december 2015

Aanschaffingswaarde 1 21.684.691 3.178.504 2.954.830 27.818.025

Cumulatieve afschrij-
vingen 0 -14.631.575 -2.346.900 0 -16.978.747

Boekwaarde 1 7.053.116 831.604 2.954.830 10.839.551

Mutaties 2016

Investeringen 0 2.850.355 243.855 4.734.607 7.828.817

Afschrijvingen boekjaar 0 -1.158.409 -373.735 0 -1.532.144

Opgeleverd in boekjaar 0 -2.850.355 -2.850.355

0 1.691.946 -129.880 1.884.252 3.446.318

31 december 2016

Aanschaffingswaarde 1 24.535.046 3.422.359 4.839.082 32.796.488

Cumulatieve afschrij-
vingen 0 -15.789.984 -2.720.635 0 -18.510.619

Boekwaarde 1 8.745.062 701.724 4.839.082 14.285.869
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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% 5-33,3% 10-50% 0%

31 december 2015

Aanschaffingswaarde 2.359.587 962.396 318.382 3.640.365

Cumulatieve  
afschrijvingen -1.630.768 -816.982 0 -2.477.751

Boekwaarde 728.819 145.413 318.382 1.192.614

Mutaties 2016

Investeringen 0 7.718 125.353 133.071

Afschrijvingen in boek-
jaar -492.276 -55.359 0 -547.635

-492.276 -47.641 125.353 -414.564

31 december 2016

Aanschaffingswaarde 2.359.587 970.114 443.735 3.773.436

Cumulatieve  
afschrijvingen -2.123.045 -872.341 0 -2.995.386

Boekwaarde 236.542 97.773 443.735 778.050
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12.4.3.2 Voorraden

31 december 2016 31 december 2015
€ €

Magazijnvoorraden:
Voorraad voedingsmiddelen en materialen 51.800 87.340

Voorraad voor verkoop:

Boeken, gidsen, winkelvoorraad 331.985 222.369

383.785 309.709

Af:

Voorziening incourante voorraden 107.091 86.407

276.694 223.302

 
12.4.3.3 Vorderingen Gemeente Amsterdam

31 december 2016 31 december 2015

€ €

Afrekening instandhoudingssubsidie 0 237.000

0 237.000

Bij de instandhoudingssubsidie was gebruikelijk dat als voorschot 95% van het 
jaarbedrag wordt uitgekeerd. Het restant van 5% werd betaald na overlegging van de 
goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening over het betreffende jaar. In 2016 
werd de volledige instandhoudingssubsidie op voorschotbasis uitbetaald.

12.4.3.4 Debiteuren

31 december 2016 31 december 2015
€ €

Debiteuren 1.115.325 1.454.211

Af: Voorziening dubieuze debiteuren -11.000 -25.000

1.104.325 1.429.211
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12.4.3.5 Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2016 31 december 2015
€ €

Nog te factureren omzet –door te berekenen 269.611 27.709

PIN, creditcards en incassobetalingen 72.843 124.329

Nog te ontvangen schenking 115.000 56.000

Vooruitbetaalde contracten en abonnementen 77.010 151.163

Teruggaaf energiebelasting 68.167 63.552

Nog te ontvangen creditnota’s 66.439 0

Erflatingen en legaten 50.000 237.298

Interest 19.059 38.009

Afrekening pacht horeca 0 67.587

Teruggaaf inzake warmtekrachtkoppeling 0 36.140

Afrekening huur studio 0 24.528

Diversen 4.464 408

742.593 826.723

 
Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 2016 
als post ‘erflatingen en legaten’ die bedragen opgenomen waarvan door een notaris 
een opgave is verstrekt. De overige ontvangen mededelingen van erflatingen en legaten 
worden als P.M.-recht in de toelichting vermeld.

12.4.3.6 Effecten
 
De effecten betreffen Nederlandse Staatobligaties met een looptijd van 1998/2028 
en een rentepercentage van 5,5%. De in de balans opgenomen effecten zijn vrij 
beschikbaar. ARTIS is voornemens de obligaties voor lange termijn aan te houden.
De marktwaarde van de effecten bedroeg ultimo 2016 € 133.310.

12.4.3.7 Liquide middelen

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

Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

Continuïteitsreserve
€

Stand per 31 december 2015 4.500.000

Mutatie uit resultaatverdeling 0

Stand per 31 december 2016 4.500.000

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

De reserve dient minimaal de helft van de jaarlijkse loonkosten te bedragen en
wordt aangehouden in het kader van afspraken met de gemeente Amsterdam.  
De reserve wordt ultimo 2016 toereikend geacht.

12.4.3.9   Bestemmingsreserves

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een resultaat van € 550.092. Van dit resultaat 
wordt € 30.092 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor dierverblijven en 
monumenten. 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.

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmings-
reserves

Stand 
31-12-2015

Onttrekking 
2016

Dotatie 2016 Stand 
31-12-2016

€ € € €

Dierverblijven en  
monumenten 5.927.025 0 30.092 5.957.117

Totaal 5.927.025 0 30.092 5.957.117
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12.4.3.10  Bestemmingsfondsen

Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een resultaat van € 550.092. Van dit 
resultaat wordt € 520.000 toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor het ARTIS-
Groote Museum. Onder de bestemmingsfondsen worden aan specifieke projecten 
geoormerkte subsidies en schenkingen van derden gepresenteerd voor zover deze niet 
van overheidswege afkomstig zijn.

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

Bestemmingsfondsen Stand 
31-12-2015

Onttrekking 
2016

Dotatie 2016 Stand 
31-12-2016

€ € € €

ARTIS-Groote Museum 0 0 520.000 520.000

Totaal 0 0 520.000 520.000

 
12.4.3.11  Voorzieningen

12.4.3.11.1 Onderhoud

Onderhoud Stand 
31-12-2015

Onttrekking 
2016

Dotatie 2016 Stand 
31-12-2016

€ € € €

ARTIS-Aquarium 5.000.000 0 1.961.265 6.961.265

ARTIS-Groote Museum 1.000.000 0 1.150.792 2.150.792

Elektriciteitsvoorziening 800.000 0 0 800.000

Totaal 6.800.000 0 3.112.057 9.112.057

 
De voorziening wordt vanaf 2013 specifiek voor grote onderhouds- en 
renovatiewerkzaamheden aan het monumentale Aquarium gevormd. Gedurende 
het boekjaar 2015 is gebleken dat de constructieve gebreken aan met name de 
zoutwaterkant van het pand dusdanig ernstig van aard zijn, dat het noodzakelijk bleek 
de onderhoudsvoorziening versneld te vormen. Vanaf 2020 zullen de onderhouds-
uitgaven hiervoor worden gedaan met een vermoedelijke doorlooptijd van 3 jaar.
Voorts is in 2015 gebleken dat ARTIS haar elektriciteitsvoorziening geheel moet herzien 
en moet rekening worden gehouden met een onverwachte onderhoudsuitgave van  
€ 800.000 voor een nieuw inkoopstation. Dit zal in 2018 tot volledige uitgave leiden.
Tot slot is sinds 2015 een voorziening gevormd ten behoeve van het herstel 
van achterstallig onderhoud aan het Groote Museum. Dit zal gelijktijdig met het 
vernieuwings- en restauratiewerk worden uitgevoerd, waarmee ARTIS eind 2016 is 
gestart. De uitgaven zullen in de jaren 2017 tot en met 2020 worden gedaan.
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12.4.3.11.2  Voorzieningen pensioenen

Het verloop van de voorzieningen pensioenen is als volgt:

Pensioenen
€

Stand per 31 december 2015 409.955

Onttrekkingen wegens uitkeringen -43.533

366.422

Mutatie boekjaar -24.313

Stand per 31 december 2016 342.109

Pensioenuitkeringen aan het personeel van de Stichting terzake van de diensttijd na 
17 februari 1960 vallen onder de bepalingen van de Pensioenwet 1992 en worden 
uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.  De dekkingsgraad van het ABP 
bedroeg in december 2016 91,7%.

Uitkeringen met betrekking tot de diensttijd van voor deze datum komen ten laste van 
de pensioenvoorziening die getroffen is door de Stichting. De actuariële berekening van 
deze pensioenvoorziening is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• rekenrente van 0,5% (2015: 0,5%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2014
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• geen indexatie

12.4.3.11.3  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 2015 148.748 244.766

Onttrekkingen wegens uitkeringen -57.000 -56.911

91.748 187.855

Mutatie boekjaar 527.787 -26.703

Stand per 31 december 2016 619.535 161.152
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De voorziening betreffende door de Stichting te betalen WW is gebaseerd op de 
contante waarde van de verwachte toekomstige verplichtingen, rekening houdend met 
0,5% rente (2015: 0,5%). De voorziening voor door de Stichting te betalen WW heeft 
een overwegend langlopend karakter.

De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt getroffen wanneer één of 
meerdere medewerkers aan te merken zijn als langdurig ziek, rekening houdend met 
0,5% rente (2015: 0,5%). 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 2016 voor zover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening. De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft 
een overwegend langlopend karakter.

12.4.3.11.4  Personeelsvoorziening

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

Het verloop van de personeelsvoorziening is als volgt:

Personeelsvoorziening

€

Stand per 31 december 2015 0

Onttrekkingen wegens uitkeringen 0

0

Mutatie boekjaar 40.000

Stand per 31 december 2016 40.000

De voorziening heeft een kortlopend karakter.

12.4.3.11.5 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 0,5%, evenals in 2015) wordt opgenomen van 
de jubileumaanspraken voortvloeiend uit de bestaande arbeidsvoorwaarden. Tot en 
met 2004 werden jubileumuitkeringen verwerkt in het jaar waarin de verplichting tot 
uitkering ontstond. Jaarlijks vindt een doorrekening van de voorziening plaats waardoor 
vastgesteld kan worden of de voorziening substantieel afwijkt van de realiteit. In 2016 
heeft dit, grotendeels als gevolg van de oplopende pensioenleeftijd, tot een dotatie van 
€ 17.220 aan de voorziening geleid.
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12.4.3.11.6 Voorziening voor fiscale verplichtingen

Eind 2015 is een verschil van inzicht met de Belastingdienst ontstaan inzake de
behandeling van omzetbelasting op parkeerontvangsten van bezoekers van ARTIS. Dit 
verschil van inzicht is in 2016 afgerond. In 2017 zal deze verplichting volledig worden 
afgewikkeld.

12.4.3.12 Langlopende schulden

Geldgever Resterende looptijd Rente  Hoofdsom

Geldgever jaren €

ING Real Estate 3 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 5 7,30% 1.134.451

Restauratiefonds 30 1,60% 5.000.000

Gemeente Amsterdam 19 4,25% 354.150

ING 1 5,20% 750.000

Geldgever

Stand per 
31-12-2015

Aflossingen Looptijd 1  
tot 5 jaar

Resterende 
looptijd  
> 5 jaar

Stand per 
31-12-2016

€ € € € €

ING Real Estate 510.506 170.168 340.338 0 340.338

ING Real Estate 283.609 56.722 226.883 0 226.887

Restauratiefonds 2.479.502 67.597 276.878 2.106.184 2.383.062

Gemeente Am-
sterdam 127.493 7.083 56.664 56.663 113.327

ING 18.750 18.750 0 0 0

3.419.860 320.321 900.763 2.162.847 3.063.614

De stand per 31 december 2016 geeft de resterende looptijd langer dan een jaar weer. 

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

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

Per 6 november 2015 is een Akte van geldlening met hypotheekstelling en 
inpandgeving gesloten met Stichting Nationaal Restauratiefonds (hierna: NRF).  
De geldlening is een rentevastlening met een looptijd van 30 jaren en een rente  
van 1,60%. De hoofdsom van de lening bedraagt € 5.000.000. Hiervan is  
€ 2.500.000 bestemd voor de restauratie van de Ledenlokalen en € 2.500.000 
voor de restauratie van het Aquarium. De lening wordt afgeroepen door middel van 
declaraties van de stichting bij het NRF voor de gemaakte kosten. De maandelijkse 
annuïteit bedraagt € 17.350. De opstalrechten behorende bij de grond waarop de 
Ledenlokalen en het Aquarium zijn gevestigd, zijn gedurende het boekjaar verkregen 
van de gemeente Amsterdam voor € 1. Deze opstalrechten zijn vervolgens als 
zekerheid voor de leningen hypothecair belast ten gunste van het NRF. Het NRF stelt 
als voorwaarde dat de continuïteitsreserve minimaal 50% bedraagt van het bedrag 
dat dit conform afspraak met de gemeente Amsterdam dient te bedragen.

12.4.3.13 Kortlopend deel langlopende schulden

De lening voor de restauratie van het Aquarium is nog niet opgenomen.

31 december 2016 31 december 2015
€ €

ING Real Estate 170.167 170.167

ING Real Estate 56.723 56.723

Restauratiefonds 67.597 37.500

Gemeente Amsterdam 7.083 7.083

ING 18.750 75.000

320.321 346.473
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12.4.3.14 Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2016 31 december 2015
€ €

Vooruit ontvangen subsidies Masterplan* 6.158.330 4.978.532

Vooruit ontvangen lidmaatschapsgelden 1.595.682 1.605.218

Terugbetaling subsidiegelden 412.500 0

Vakantiegelden 255.030 217.758

Vakantiedagen 197.594 176.017

Vooruit ontvangen bedragen adoptie 174.569 153.309

Vooruit ontvangen omzet 116.940 21.808

Voorschotten evenementen 15.978 6.509

Reservering kosten ARTIS-Bibliotheek 64.824 64.824

Kosten evenementen 62.396 0

Onroerende zaak belastingen 52.000 0

Accountantskosten en jaarverslag 50.000 45.000

Netto lonen 32.502 28.868

Gas 26.136 45.000

Kosten dier en plant 23.139 0

Nog te betalen creditnota’s 21.489 0

Royalty’s 19.681 0

Elektriciteit en water 15.921 12.352

Eenmalige uitkering personeel 0 80.700

Juridische en adviseursdiensten 0 17.766

Huurpenningen 15.105 15.090

Portokosten 0 3.773

Diversen 83.423 62.149

9.393.239 7.534.673

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

wij naar de toelichting op de materiële vaste activa op pagina 91.
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12.4.3.15 Niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

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

Dit kan zijn doordat onroerende en roerende zaken die deel uitmaken van een 
nalatenschap nog verkocht moeten worden, nalatenschappen nog in vruchtgebruik 
zijn bij derden dan wel dat de aanslag successierechten nog niet definitief is opgelegd. 
Indien de omvang ten tijde van het opstellen van de jaarrekening voldoende is in te 
schatten, wordt het betreffende bedrag als vordering op de balans opgenomen. 

12.4.3.15.2  Financiële verplichtingen

In 2016 is ARTIS verplichtingen aangegaan voor onderhoud en investeringen. 
Deze verplichtingen belopen ultimo 2016 een bedrag van € 2.750.232 en laten zich als 
volgt specificeren.

Verplichtingen 2017
Looptijd 1
tot 5 jaar Totaal

€ € €

Investeringsprojecten 1.101.540 0 1.101.540

Regulier onderhoud en facilitaire zaken 1.000.543 573.149 1.573.692

Beperkt te kwantificeren uitgevoerd werk 75.000 0 75.000

2.177.083 573.149 2.750.232
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12.4.4  Toelichting op de staat van baten en lasten

Bestemming

Lasten

Doel- 
stelling

Eigen  
fondsen- 
werving

Beheer en 
admini-
stratie

Totaal 
2016

Begroot
2016

Totaal 
2015

€ € € € € €

Salariskosten 5.536.336 214.892 531.525 6.282.753 6.659.732 6.395.216

Sociale 
lasten 
en pensioen-
premies 1.718.581 70.912 120.757 1.910.250 1.725.000 1.442.446

Overige  
personeels-
kosten 1.086.899 33.724 33.515 1.154.138 1.137.850 901.095

Mutatie 
personeels-
voorziening 40.000 0 0 40.000 400.000 -275.314

Afschrijving 
en rente 2.186.130 0 0 2.186.130 2.524.200 2.341.620

Overige  
exploitatie-
kosten 12.285.667 0 1.069.261 13.354.928 11.377.563 13.638.519

22.853.613 319.528 1.755.058 24.928.199 23.824.345 24.443.583
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12.4.4.1 Netto baten uit eigen fondsenwerving 

2016 Begroot 2016 2015
€ € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Adoptie dieren en groen 382.005 400.000 350.778

Schenkingen 1.178.972 150.000 182.357

Sponsoring 159.485 255.000 222.799

Nalatenschappen en legaten 255.189 75.000 455.571

Brutomarge winkelverkopen 443.698 605.000 450.392

2.419.349 1.485.000 1.661.897

Lasten uit eigen fondsenwerving

Directe verwervingskosten 33.724 30.000 57.431

Uitvoeringskosten 285.804 300.000 167.702

319.528 330.000 225.132

Lasten uit eigen fondsenwerving in % 
van baten uit eigen fondsenwerving 13,2% 22,2% 13,6%

Netto baten uit eigen fondsenwerving 2.099.819 1.155.000 1.436.765

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

De netto-omzet van de winkel bedraagt € 934.929 bij een inkoopwaarde van € 491.231.

De lasten uit eigen fondsenwerving bestaan uit de directe loonkosten van 
personeelsleden en de direct aan fondsenwerving toewijsbare kosten (folders, 
lidmaatschappen, gidsvermelding etc.)
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12.4.4.2 Subsidies van overheden
2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Subsidies Gemeente Amsterdam

Instandhoudingssubsidie 4.640.000 4.640.000 4.740.000

Overige subsidies 20.000 20.000 20.000

4.660.000 4.660.000 4.760.000

12.4.4.3 Besteed aan doelstelling

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

2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Baten

Totale baten 25.478.291 23.999.690 25.660.735

Lasten

Besteed aan doelstelling 22.853.613 21.299.345 22.360.558

Besteding aan doelstelling 
in % van totale baten 90% 89% 87%

12.4.4.4 Beheer en administratie

Onder “beheer en administratie” zijn de volledige personeelskosten van directie 
en de afdelingen Planning & Control (bestaande uit financiële administratie, 
roosterbureau en ICT) en managementassistentie verantwoord. Daarnaast een 
kwart van de personeelskosten van de afdeling Personeel & Organisatie. Deze 
verdeling is gehanteerd omdat P&O ongeveer 75% voor de doelstelling van ARTIS 
werkt. Vervolgens zijn de directe kosten voor automatisering, accountants, banken, 
verzekeringen, salarisverwerking en juridische adviezen opgenomen onder de post 
“beheer en administratie”.
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2016 Begroot
2016

2015

€ € €

Salariskosten 528.750 650.000 694.284

Sociale lasten en pensioenpremies 120.757 150.000 147.836

Overige exploitatiekosten 1.105.551 1.000.000 1.015.773

1.755.058 1.800.000 1.857.893

Beheer en administratie in % van totale baten 6,9% 7,5% 7,2%

Personeelskosten
2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Salarissen inclusief toeslagen 6.261.176 6.659.732 6.418.723

Mutatie gereserveerde vakantiedagen 21.577 0 -23.507

Salariskosten 6.282.753 6.659.732 6.395.216

Sociale lasten 815.915 770.000 759.168

Mutatie WW-voorziening 527.788 25.000 26.274

Mutatie voorziening ziekte en arbeids-
ongeschiktheid -110.511 50.000 -61.499

Pensioenpremies 701.371 870.000 739.454

Mutatie pensioenvoorziening -24.313 10.000 -20.950

Sociale lasten  
en pensioenpremies 1.910.250 1.725.000 1.442.447

Salarissen, sociale lasten  
en pensioenpremies 8.193.003 8.384.732 7.837.663

Kosten extern personeel 820.349 800.000 805.501

Studie- en opleidingskosten 84.053 167.850 31.300

Overige personeelskosten 249.736 170.000 133.526

Overige personeelskosten 1.154.138 1.137.850 970.327

Mutatie personeelsvoorziening 40.000 400.000 -274.314

40.000 400.000 -274.314

Totaal personeelskosten 9.387.141 9.922.582 8.532.676
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Gedurende het jaar 2016 zijn gemiddeld 163 fte’s (fulltime equivalenten berekend op 
basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern personeel, 
in dienst. In 2015 waren gemiddeld 164 fte’s in dienst. 

De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met betrekking 
tot ziektekosten en pensioenen in 2016: € 133.907  (2015: € 134.243). De bestuurder, 
tevens algemeen directeur, wordt benoemd door de Raad van Toezicht, in casu 
voor onbepaalde tijd.In de gepubliceerde jaarstukken over het boekjaar 2015 staat 
abusievelijk een bedrag van € 140.009 als bezoldiging van de directie over het boekjaar 
2015 vermeld, hetgeen wij bij deze rectificeren.

De bestuurder / algemeen directeur bewoont een dienstwoning op het terrein van 
ARTIS. Er vindt verrekening plaats conform de geldende (fiscale) regelingen.
Declaraties voor uitgaven van de bestuurder / algemeen directeur worden door de 
voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeeld en gefiatteerd. Het totaal van de 
declaraties bedroeg in 2016 een bedrag van € 3.213.

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

Naam

Functie

H. Balian

Algemeen directeur

Dienstverband €

Aard onbepaald

Uren 38

Parttime percentage n.v.t.

Periode 2016

Bezoldiging:

Jaarinkomen:
Bruto loon / salaris 96.925

Vakantiegeld 7.754

Eindejaarsuitkering 6.639

Totaal jaarinkomen 111.318

SV lasten (werkgeversdeel) 7.376

Vergoedingen / bijtellingen 639

Pensioenlasten 14.574

Totaal overige lasten en vergoedingen 22.589

Totaal bezoldiging (2016): 133.907

Totaal bezoldiging (2015): 134.243

12.4.4.5 Afschrijving en rente

Rentelasten en afschrijvingen 2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Betaalde rente 106.351 108.200 121.812

Afschrijvingen 2.079.779 2.416.000 2.219.808

2.186.130 2.524.200 2.341.620
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Rentebaten 2016 Begroot 2016 2015

€ € €

Ontvangen rente 34.469 50.000 58.217

34.469 50.000 58.217

De rentebaten zijn verantwoord onder de post overige exploitatiebaten.

12.4.4.6 Overige exploitatiekosten

2016 Begroot 2016 2015
€ € €

Onderhoud en renovatie 6.235.558 4.185.183 6.829.363
Communicatie en marketing 1.082.995 1.068.000 737.222
Exploitatie zakelijke evenementen 912.885 883.980 837.352
Voedsel en bodembedekkers 864.744 693.500 893.291
Energie en water 786.923 930.000 979.977
Schoonmaak en terreinonderhoud 551.062 565.000 554.654
ICT kosten 413.792 317.350 361.823
Beveiliging, EHBO en brandpreventie 365.377 279.500 292.785
Educatie en publieksevenementen 234.345 276.100 184.760
Verzekeringen 208.093 190.000 242.609
Exploitatie ARTIS-Micropia 161.551 285.000 101.151
Advieskosten 150.168 200.000 42.437
Vuilafvoer 130.850 110.000 129.071
Zakelijke belastingen 122.074 132.500 109.723
Diertransport en - registratie 111.375 131.000 102.909
Accountantskosten 106.348 50.000 95.228
Dier, plant en veterinair 104.726 183.450 106.509
Porti 92.515 95.000 99.477
Betalingsverkeer en provisie 75.105 80.000 125.625
Jour Fixe 69.214 55.000 46.135
Natuurbehoud en duurzaamheid 67.213 70.000 107.204
Juridische en adviseursdiensten 61.336 75.000 60.676
Kantoorartikelen 55.311 68.500 76.354
Lidmaatschappen 51.967 43.000 44.673
Parkeerterrein 43.004 50.000 44.599
Kleding 42.740 40.000 38.549
Vrijwilligers 36.661 28.000 31.295
Planetarium 32.496 35.000 29.463
Congressen en verblijfkosten 31.918 25.000 8.244
Salarisverwerking 31.657 30.000 29.007
Gebouwbeheersysteem 26.884 17.500 16.278
Fondsenwerving 5.282 5.000 7.171
Overige 88.759 180.000 272.905

13.354.928 11.377.563 13.638.519
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12.5 Voorstel resultaatbestemming 2016
In de statuten van de Stichting zijn geen bepalingen opgenomen over de bestemming 
of verwerking van het resultaat over het boekjaar.
Voorgesteld wordt van het resultaat van € 550.092 over 2016 een bedrag van  
€ 30.092 ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve en een bedrag van  
€ 520.000 te doteren aan het bestemmingsfonds voor het ARTIS-Groote Museum.  
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 

12.6 Gebeurtenissen na balansdatum
ARTIS heeft in februari 2017 kennis genomen van het besluit van het College van 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam om ARTIS een 
tegemoetkoming van € 2,3 miljoen toe te kennen.
Dit houdt verband met de structurele korting van € 1 miljoen op de instandhoudings-
subsidie waartoe het College van B&W en de gemeenteraad in 2015 hadden besloten.
Dit besluit is als zodanig opgenomen in de gemeentelijke Voorjaarsnota 2017 en als 
onderdeel daarvan goedgekeurd door de gemeenteraad. 

12.7 Goedkeuring en vaststelling
De jaarrekening is op 29 augustus 2017 in Amsterdam goedgekeurd door de leden 
van de Raad van Toezicht en tegelijkertijd vastgesteld door de bestuurder / algemeen 
directeur.

Joop Saan (voorzitter Raad van Toezicht)
Jan Buné (lid financiële commissie / vice-voorzitter Raad van Toezicht)
Hélène Pragt (lid financiële commissie)
Saskia Reuling
Paul Luijten
Haig Balian (bestuurder / algemeen directeur)
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13.1  Controleverklaring van de  
onafhankelijke accountant

Aan de raad van toezicht van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN 
JAARREKENING 2016

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde 
van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra te Amsterdam 
gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen 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 op 
31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2016.
2. De staat van baten en lasten over 2016.
3.  De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook 
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle van 
de jaarrekening”.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.
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VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN 
ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:
• Missie en visie
• 2016 in cijfers
• In memoriam Uri Coronel
• Bericht van de directie
• Bericht van de Raad van Toezicht
•  1. Artis-Park, 2. Erfgoed, 3. Dieren, 4. Natuurbehoud, 5. Artis-Micropia,  

6. Artis-Groote Museum, 7. Artis-Planetarium, 8. Artis-Academie, 9. Steun Artis,  
10. Organisatie, 11. Financiën, 13 Overige gegevens

• Bijlage A: (Neven)functies leden van de Raad van Toezicht,  
 Bijlage B: Natuurbehoudprojecten, Bijlage C: Dierpopulatiebeleid,  
 Bijlage D: Duurzaamheidsaspecten. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere 
informatie:
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
•  Alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 

‘Fondsenwervende instellingen’ is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere 
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’ en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bericht van de directie en de overige gegevens, in overeenstemming met Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET 
BETREKKING TOT DE JAARREKENING

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht  
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van 
de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 
‘Fondsenwervende instellingen’. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie 
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van 
zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 
ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben 
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming 
met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

•  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing.
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•  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting.

•  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•  Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen. 

•  Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte 
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar 
voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 
beheersing.

Amsterdam, 29 augustus 2017
 
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. M.G.W. Quaedvlieg RA AA MBA
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Bijlage A:  (neven)functies van de Raad 
 van Toezicht
De Raad van Toezicht en de directie van ARTIS bestaan per 29 augustus 2017 uit de 
volgende leden:

Joop Saan (voorzitter)

Termijn tot 5 september 2019. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.
Overige functies:

• Koninklijke Saan B.V., Lid Raad van Commissarissen
• Bestuurslid Stichting Steun VUmc Alzheimercentrum
• Commissaris Erdi Holding B.V.
• Voorzitter bedrijvenvereniging Ondernemend Diemen (OD)
• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Stadion Amsterdam
• Voorzitter Raad van Commissarissen VP Exploitatie N.V.
• Lid Dagelijks Bestuur VVT (Vereniging Verticaal Transport)

Saskia Reuling

Termijn tot 25 maart 2019. Overige functies:

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

Jan Buné (lid financiële commissie)

Termijn tot 25 februari 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies:

• Lid van het College van Commissarissen van het Commissariaat voor de Media
• Lid van de Raad van Commissarissen van Citco Bank Nederland NV
• Niet-uitvoerend bestuurder van Burgland Vastgoed BV
• Niet-uitvoerend bestuurder van Mail.ru Group Limited
• Lid van de raad van toezicht van St. Achmea Algemeen Pensioenfonds
• Voorzitter van de Risk Advisory Committee van PayU
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Paul Luijten

Termijn tot 12 november 2019. Hierna nog eenmaal herbenoembaar.
Overige functies :

• Voorzitter bestuur Stichting Marketing Zaanstreek
•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 

(NLPO)
• Lid bestuur Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
• Associate director Hill+Knowlton Strategies
• Voorzitter Permanente Scouting Commissie VVD
• Bestuurslid Amsterdam Museum Fonds (Amsterdam Museum)
• Ambassadeur Koninklijk Concertgebouw Orkest
• Lid van de Raad van Commissarissen van Hotel Okura

Hélène Pragt (lid financiële commissie)

Termijn tot 13 februari 2020. Hierna nog tweemaal herbenoembaar.

Haig Balian (bestuurder / ARTIS-directeur)

Overige functies:

• Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen
•  Directeur Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
• Bestuurder van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

Alle leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder van de Stichting zijn in deze 
hoedanigheid tevens statutair lid van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura 
Artis Magistra.
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Bijlage B: Natuurbehoudprojecten
1. Knoflookpad (RAVON)
De knoflookpad (Pelobates fuscus) is één van de meest bedreigde amfibiesoorten 
in Nederland. De Nederlandse naam is te danken aan de naar knoflook ruikende 
afscheiding die door de huid wordt geproduceerd bij gevaar. Sinds 1950 is het aantal 
leefgebieden van de knoflookpad met 74% afgenomen. De oorzaak ligt onder andere  
in de jarenlange isolatie van populaties door versnippering van het leefgebied.  
De afgelopen jaren hebben de gemeente Cranendonck, Waterschap De Dommel 
en Staatsbosbeheer zich voor de knoflookpad ingezet en het leefgebied verbeterd. 
Daarnaast hebben ARTIS en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek 
Nederland) de handen ineen geslagen en een reddingsplan geformuleerd. Het 
reddingsplan voor de knoflookpad is in 2012 van start gegaan toen RAVON in de 
voortplantingswateren eisnoeren van de knoflookpad verzamelde. Het doel is om 
binnen 10 jaar een ontwikkeling in de leefgebieden op gang te brengen die ervoor zorgt 
dat er binnen 20 jaar sterke populaties padden ontstaan, die zich op eigen kracht 
kunnen voortplanten en overleven. De afgelopen jaren zijn ruim 80.000 in ARTIS 
opgekweekte knoflookpadden in hun natuurlijke leefomgeving in Noord-Brabant, 
Gelderland, Overijssel en Drenthe uitgezet. 

2. Afrikaanse wilde honden (Painted Dog Conservation)
De Afrikaanse wilde hond (Lycaon pictus) wordt ernstig met uitsterven bedreigd. 
In het wild wordt de populatie geschat op minder dan 6.600. Door toedoen van de 
mens is hun leefgebied ten zuiden van de Sahara versnipperd geraakt. Dit komt door 
de opkomst van de landbouw. Andere bedreigingen zijn het stropen en zogenaamde 
‘road kills’ (aanrijdingen). Daarnaast worden ziektes overgebracht van gedomesticeerde 
honden op Afrikaanse wilde honden. De Afrikaanse wilde hond is één van de meest 
bedreigde zoogdieren van Afrika. Van alle grote Afrikaanse zoogdieren is de verspreiding 
van de Afrikaanse wilde hond de afgelopen jaren het sterkst afgenomen, dit maakt hen 
tot één van de meest bedreigde Afrikaanse zoogdiersoorten. Daarom steunt ARTIS 
het Painted Dog Conservation Project in Zimbabwe. Dit project biedt educatieve 
programma’s voor de plaatselijke kinderen: alle zesdeklassers gaan op een educatief 
vierdaags bushcamp. Ook gaat het project het stropen van de wilde hond tegen én 
vangt het gewonde dieren op om ze te rehabiliteren. 
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3. Armenië
De zuidelijke Kaukasus, waarvan Armenië onderdeel is, wordt aangeduid als een 
‘hotspot’. Dit betekent dat de regio qua biodiversiteit zowel één van de meest rijke 
als één van de meest bedreigde regio’s op aarde is. Het bewustzijn van de bevolking 
over de waarde van natuur en de noodzaak om deze te behouden is echter erg 
laag. Doel van het project is het overbrengen van liefde en zorg voor de natuur aan 
de lokale bevolking. In 2010 is ARTIS in samenwerking met de Foundation for the 
Preservation of Wildlife and Cultural Assets (FPWC) gestart met de realisatie van een 
groot natuurproject in Armenië. Mede geïnspireerd en gesteund door ARTIS heeft de 
directeur/oprichter van FPWC de leiding van de hoofdstedelijke dierentuin, die er ernstig 
aan toe was, op zich genomen. Een unieke combinatie, die veel hoop en bewustzijn 
over de onschatbare waarde van de inheemse natuur biedt. Inmiddels is een van de 
grootste tijgerverblijven van Europa hier geopend.
Daarnaast vinden tal van educatieve acties en evenementen, die voorheen ergens 
anders door de stichting werden georganiseerd, nu in de dierentuin plaats. De 
ondersteuning van ARTIS bestaat vooral uit het leveren van inhoudelijke kennis over 
collectieplannen, de verzorging van dieren, het inrichten van een dierentuin en de 
architectuur van dierverblijven.  In 2016 is de ontwikkeling voortgezet en kwam  meer 
nadruk te liggen op het voortbestaan van soorten in de natuur in Armenië, zoals de 
herintroductie van de Russian Leopard. 

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

5. Jaguar herintroductie project (Conservation Land Trust)
Sinds 2013 steunt ARTIS het jaguar herintroductie project in Argentinië. Dit 
natuurbehoudproject heeft als doel de jaguar, die van origine voorkwam in Argentinië, 
weer uit te zetten in het Iberá National Park. Het jaguarfokcentrum in Argentinië is 
onderdeel van het herintroductie project. De jaguar (Panthera onca) leeft voornamelijk 
in de regenwouden van het Amazonegebied in Zuid-Amerika. Het is een bedreigde 
diersoort door jacht en aantasting van het leefgebied. Bij het herintroductie project 
is rekening gehouden met de sociale-, wetenschappelijke- en milieuvraagstukken die 
hierbij belangrijk zijn. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het project ook draagkracht 
vindt bij de lokale bevolking, is er een sociologisch onderzoek gedaan. Hieruit kwam naar 
voren dat 95% van de bevolking de terugkeer van de jaguar ondersteunt. 
Met de steun van ARTIS zijn GPS-halsbanden gekocht waarmee de jaguars gevolgd 
kunnen worden. Ook steunt ARTIS de realisatie van ‘virtual gates’ tussen de bevolking en 
het project. Dit houdt in dat de bevolking continu in contact kan blijven met het project 
en op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Daarnaast heeft ARTIS bijgedragen aan de 
realisatie van een hernieuwbaar energiesysteem in de San Alonso Research faciliteiten, 
nabij het jaguarfokcentrum.
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6. Komodovaraan (Komodo Survival Program)
ARTIS ondersteunt het ‘Wae Wuul Reserve Protection Program’. Komodovaranen 
(Varanus komodoensis) komen voor op vijf eilanden in zuidoost Indonesië waaronder 
in het Wae Wuul natuur reservaat op Flores. Sinds tientallen jaren gaat het slecht met 
de Komodovaraan door aantasting van hun leefgebied, met name door de uitbreiding 
van menselijke nederzettingen, ontbossing en de toename van landbouw. Het Wae 
Wuul natuur reservaat vormt een belangrijke bufferzone voor de soort en begrenst 
tevens de uitbreiding van nederzettingen richting hun natuurlijke leefgebied in het 
Komodo National Park. Onderdeel van het project zijn patrouilles om stroperij en 
illegale houtwinning tegen te gaan. Ook wordt de lokale bevolking voorgelicht over onder 
meer het duurzaam gebruik van het natuurlijk leefgebied en wordt de wildstand van 
Komodovaraan en prooidieren nauwlettend in de gaten gehouden.

7. Onechte gaviaal (People Resources and Conservation Foundation)
De onechte gaviaal (Tomistoma schledelii) is een kwetsbare soort waarvan er in hun
leefgebied in Indonesië en Maleisië naar schatting nog maar minder dan 2.500 
volwassen dieren over zijn. De grootste populatie komt voor in het Danau Sentarum 
Nationaal Park. Hier bevinden zich de grootste nog overgebleven stukken 
veenmoerasbossen die een belangrijke broedplaats vormen voor de onechte gaviaal. 
Naar schatting zal deze populatie de komende jaren met nog 25% verder afnemen. De 
grootste bedreigingen voor de soort bestaan uit verlies aan leefgebied door ontbossing 
en agricultuur, de jacht en het verwijderen van eieren uit de nesten. ARTIS ondersteunt 
het project in Danau Sentarum Nationaal Park op West-Kalimantan. 

8. Polynesische boomslak (via Zoological Society of London)
Het gaat slecht met de inheemse slakken in Frans-Polynesië, gelegen in de Grote 
Oceaan. Verschillende soorten zijn uitgestorven door de introductie van een 
vleesetende slakkensoort die het ecosysteem van de inheemse soorten bedreigt. 
ARTIS helpt mee aan het internationale natuurproject voor het behoud van drie soorten 
bedreigde Polynesische boomslakken. De slakken zijn belangrijk voor de biodiversiteit 
op de Frans-Polynesische eilanden. ARTIS is een van de weinige dierentuinen in de 
wereld die expertise heeft met het verzorgen van deze gevoelige weekdieren. Sinds 
december 2015 kweekt ARTIS de slakken in het vernieuwde Insectarium.  
De boomslakken behoren tot het fokprogramma dat tot doel heeft de 
overlevingskansen van de boomslakpopulatie te vergroten. Na het kweken worden 
ze teruggeplaatst in hun natuurlijke leefgebied. In het Insectarium bevinden zich drie 
Tahitiaanse soorten (Partula nodosa, Partula hyalina, Partula affinis). In 2016 heeft 
ARTIS 877 Partula nodosa’s teruggeplaatst op Tahiti, afkomstig uit verschillende 
Europese en Amerikaanse dierentuinen. Naast het fokken van de slakken vervult 
ARTIS een coördinerende rol in dit natuurbehoudproject. Tevens steunt ARTIS 
het veldonderzoek op Tahiti. Andere aspecten binnen het project betreffen 
habitatbescherming, genetische analyse van de populaties en voorlichting van de lokale 
bevolking. Onderdeel van dit laatste vormt educatie aan scholen over hun natuurlijke en 
culturele erfgoed.
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9. Quagga
ARTIS neemt deel aan Quagga, het natuurbeschermingsfonds van een aantal 
Nederlandse dierentuinen dat kleine en grote projecten ondersteunt waar de passie 
voor natuurbescherming uit spreekt. Het betreft meestal financiële steun, vaak worden 
de kennis en ervaring waarover de deelnemende dierentuinen beschikken ook ingezet. 

10. Zuidelijke hoornraaf (Mabula ground hornbill project)
ARTIS steunt sinds 2013 het ‘Mabula ground hornbill project’. In dit project wordt 
de zuidelijke hoornraaf op meerdere manieren ondersteund, onder meer door 
kuikens uit het wild met de hand groot te brengen en het herintroduceren van nieuwe 
familiegroepjes in gebieden waar de soort van origine ook voorkwam. Ook is er een 
uitgebreid educatief programma om met name schoolkinderen in het leefgebied van 
de hoornraaf voor te lichten. 

11. Afrikaanse pinguïn (SANCCOB)
ARTIS coördineert het Europese fokprogramma (EEP) van de Afrikaanse pinguïn 
(Spheniscus demersus). SANCCOB (Southern African Foundation for the Conservation 
of Coastal Birds) is een natuurbehoudsorganisatie die als doel heeft de vogels, in het 
bijzonder de bedreigde soorten - zoals de Afrikaanse pinguïn – in het kustgebied van 
Zuidelijk Afrika te beschermen en te herintroduceren. De Afrikaanse pinguïn en vele 
andere dieren worden hier bedreigd doordat, als gevolg van klimaatverandering, de 
golfstroom er is veranderd. Hierdoor is er minder vis. De opvangcentra zijn gevestigd in 
Kaapstad. ARTIS draagt bij aan een drietal activiteiten van SANCCOB.
ARTIS maakt ook onderdeel uit van het Chick Bolstering-project. In dit project worden 
verzwakte en verlaten pinguïnkuikens verwijderd uit de wilde pinguïnkolonies en in het 
SANCCOB centrum verzorgd zodat zij, eenmaal aangesterkt, kunnen worden uitgezet 
in het wild. In dit project wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om een nieuwe 
kolonie pinguïns te starten om de situatie van deze bedreigde soort minder kwetsbaar 
te maken. ARTIS draagt bij aan de algemene kosten voor de organisatie. Dit bestaat 
onder andere uit de kosten voor medicijnen, zorg en voedsel voor de herstellende 
vogels en de kuikens, voordat zij teruggeplaatst kunnen worden in het wild. Ook levert 
ARTIS een financiële bijdrage aan een educatieproject Mobile Science Lab. Dit biedt 
scholen een programma aan waarbij de leerlingen in de klas de mogelijkheid krijgen om 
experimenten en onderzoek te doen en zo meer te leren over de natuur en de gevaren 
van vervuiling. 

12. Roemenië
Tot slot is ARTIS actief betrokken bij de vernieuwing van de dierentuin in Târgu Mureș 
in Roemenië. Op verzoek van de EAZA Technical Assistance Committee wordt Târgu 
Mureș ieder jaar door ARTIS bezocht. Er wordt advies en steun geleverd op het gebied 
van dierwelzijnskwesties, over de samenstelling en de verzorging van de diercollectie 
en over beleid en protocollen. Tevens zijn er veel tweedehands materialen aan Târgu 
Mureș geschonken, zoals transportkisten.
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Bijlage C: Dierpopulatiebeleid 
Het ARTIS-populatiebeleid is direct gekoppeld aan het ARTIS-diercollectieplan.
Vanuit een samenkomst van beiden wordt bepaald welke soorten worden gehouden
en in welke samenstelling en omvang. Het bepalen van de juiste samenstelling en de
omvang van de collectie wordt vastgesteld aan de hand van een aantal 
basisprincipes.De besluitvorming berust op een synergie van verschillende 
belangrijke aspecten. Er is nooit een ‘beslissende factor’, maar altijd een complexe 
afweging van diverse omstandigheden. Hierin wordt rekening gehouden met de 
educatieve waarde, de rol in natuurbehoud, de historische context en institutionele 
kennis en ervaring. Het proces van waaruit de collectie wordt bepaald, zorgt voor 
transparantie in beslissingen en een collectie waarbinnen soorten en uiteindelijk 
de individuen elk hun rol rechtvaardigen. Het realiseren van het collectie- en 
populatiebeleid is mogelijk door een intensieve uitwisseling van dieren tussen ARTIS 
en vele andere nationale en internationale dierentuinen.
 
Door intensief te managen kunnen genetisch gezonde populaties worden behouden
en kan het uitsterven van een soort in sommige gevallen worden voorkomen. 
Hierdoor kunnen de dieren nu en in de toekomst het publiek blijven inspireren en 
stimuleren om verantwoordelijk met natuur om te gaan. 

ARTIS hanteert een populatiebeleid met als uitgangspunt dat het ontstaan van 
‘surplusdieren’ in de collectie beperkt wordt. Het populatiebeleid verschilt per 
soort. Indien de omvang van een bepaalde soort beperkt moet worden en een 
dier niet in ARTIS kan blijven, wordt er een andere dierentuin gezocht. Dit gaat altijd 
gepaard met intensief overleg tussen Europese dierentuinen en de (internationale) 
fokprogrammacoördinator. In vrijwel alle gevallen kan ARTIS een andere goed 
aangeschreven dierentuin vinden. Als dit niet gerealiseerd kan worden kan ARTIS 
ervoor kiezen alleen vrouwtjes of mannetjes in een groep te houden, de zogenaamde 
bachelor groepen. Bij soorten waar het kan, past ARTIS een anticonceptiebeleid 
toe, maar voor bepaalde diersoorten is het maken, krijgen en grootbrengen van 
jongen uitermate belangrijk voor het geestelijk en soms lichamelijk welzijn. Dit geldt 
vooral voor diersoorten die in een sociaal verband leven en/of die een meer dan 
instinctmatige ouderzorg kennen. Indien er echt geen andere uitweg is, zal een dier 
geëuthanaseerd worden. Mocht euthanasie worden overwogen dan zijn hierbij de 
betreffende dierverzorgers, hoofd collectie en dierenarts betrokken, waarna de 
directeur de uiteindelijke beslissing neemt. ARTIS is zeer emotioneel betrokken bij 
de dieren en zal altijd álle middelen en mogelijkheden onderzoeken om dit uiterste 
middel te voorkomen.

 �Bijlage C 124

Jaarverslag 2016 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



ARTIS zorgt voor het huisvesten van bepaalde soorten vanuit ecologische- en
welzijnsgronden. Als resultaat zijn er dieren die in groepen leven, in paartjes of veelal
solitair. Voor elke soort geldt dat het huisvesten van verschillende soorten bij elkaar
verder wordt ontwikkeld waar mogelijk. De soorten die in ARTIS worden gehouden
krijgen de best mogelijke ondersteuning wat betreft beschikbare faciliteiten,
hoogstaande verblijven, dierhouderij, gedragsverrijking en (preventieve) veterinaire 
zorg.

ARTIS is lid van de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen), EAZA (European
Association of Zoos and Aquaria), WAZA (World Association of Zoos and Aquaria) en
IUCN (International Union for Conservation of Nature), waarmee ARTIS 
vanzelfsprekend de beroepsspecifieke afspraken onderschrijft.
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Bijlage D: Duurzaamheidsaspecten 
•  Het integrale duurzaamheidsbeleid periodiek updaten

•  Restauraties Monumenten en renovaties (isolatie etc.)
 
•  Nieuwbouw

•  Afval (Biogas, afvalscheiding in milieustraat)

•    Zonnepanelen (Dienstencentrum, ARTIS-Micropia en lopend project)
 Discussie met Welstand en specialistisch onderzoek en ontwikkeling van
 zonnepanelen voor monumenten.
 
•  Energievoorziening (WKO, WKK)
 
•   Duurzame horeca (verminderen van plastic afval, koffie, kraanwater,  

oesterzwam kroketten, lokale producten)

•  Duurzaam gedrag (medewerkers en bezoekers spiegel voorhouden) 

•  Wateropslag/ huishouding (inname grachten, wateropslag Artisplein,  
 wateropslag Fazanterie, waterkelders onder het dienstencentrum, wateropslag  
 apen/vogelhuis, wateropslag vlindertuin, nieuw filter t.b.v. het water van de   
 zeeleeuwen)
 
•  Diervoeding/ eetbare tuin (MSC vis, wilgentakken uit Amsterdamse Bos)
 
•  Inkoop (FSC hout, duurzaamheidsbeleid bij leveranciers en dienstverleners)
 
•  ISO 14.001 certificering
 
•  Verlichting (LED, bewegingsmelders)
 
•   Papiervermindering (dubbelzijdig printen, digitaliseren facturen, digitaal jaarverslag)
 
•  Inkoop van duurzaam materiaal en materieel
 
•  Hergebruik van groen en mest in de vorm van compost
 
•   Aanleg en gebruik van een gebouwbeheersysteem t.b.v. het schakelen van   

verlichting, regelen van verwarmingen/koelingen , monitoring en bewaking van o.a.
 temperaturen.
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