
Jaarverslag 2017
ARTIS leeft



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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2017 in cijfers
1 nieuw buitenverblijf voor de Aziatische olifanten

1 nieuwe directeur
2 welpen geboren bij de jaguars

2 vale gieren uit het ei gekropen

3 medewerkers vierden dit jaar hun 25-jarig jubileum
ARTIS steunt 12 natuurbehoudprojecten

42 % meer scholenbezoeken Micropia

73 zoogdieren geboren

ARTIS neemt deel aan 91 fokprogramma’s
150 plantensoorten staan rond het nieuwe olifantenverblijf

in ARTIS leven 521 diersoorten
582 ARTIS-vrienden

592 zonnepanelen geplaatst

1.746 m2 aan nieuwe bestrating gelegd

4.763 bezoekers aan de ARTIS-Academie

15.000 bezoekers voor ‘De laborant vertelt’

130.000 bollen geplant 

1.411.908 bezoekers bezochten ARTIS-Park en ARTIS-Micropia

6.300.000 liter regenwater opgevangen om de planten te besproeien en de vijvers te vullen
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Amsterdam, 14 mei 2018
Geachte lezer,   

Iedere dag, vlak voor sluitingstijd, zitten een man en een vrouw op een bankje voor 
het Kamelenveld te kijken naar de dieren. Ze zeggen niets, ze zitten en kijken.  
Ze verzamelen nieuwe herinneringen. Wie ARTIS binnenloopt, betreedt een oase 
van rust. Midden in de stad lijkt de tijd ineens even stil te staan: je hoort er het gezang 
van de gibbons, ruikt de geur van bloemen en ervaart de natuur van dichtbij. 

De groene oase in Amsterdam die ARTIS is, is in deze tijd belangrijker dan ooit. 
Mensen zijn een belangrijk onderdeel van de natuur en hebben er een grote impact 
op. Van klimaatverandering tot ontbossing en plastic soep. ARTIS wil een plek zijn 
die hierin een grote verantwoordelijkheid neemt. Wie bomen, planten en dieren 
ruikt, ziet en hoort, wordt meteen gestimuleerd en geïnspireerd om natuur te 
beschermen. ARTIS maakt de grote problemen, maar ook de kansen die er zijn ten 
aanzien van de natuur op een positieve en begrijpelijke manier bespreekbaar. ARTIS 
laat zien wat je zelf kan doen om de natuur te beschermen. En het is cruciaal dat 
ARTIS zich verder ontwikkelt tot de plek waar het debat over natuur gevoerd wordt.

In haar beleid maakt ARTIS telkens zorgvuldige afwegingen om te zorgen voor een 
balans tussen dierenwelzijn, educatie en publieksbeleving. Trots was ARTIS dit jaar 
op 13 juni, toen het nieuwe buitenverblijf van de Aziatische olifanten werd geopend. 
Vier jaar lang is er gewerkt aan het verblijf om het zo goed mogelijk aan te laten 
sluiten op de behoeften van de olifanten, zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen 
vertonen. Tijdens de eerste momenten dat de kudde het verblijf verkende, lieten 
de olifanten hun sterke sociale band goed zien: ze beschermden het jonge kalf en 
weken niet van elkaars zijde. Enkele uren na de opening zwom de eerste olifant kopje 
onder in het water. Een ontroerend moment. Wij danken alle Amsterdammers, 
bedrijven en fondsen die bijdroegen. Dankzij deze steun konden we een deel van 
het parkeerterrein aan de olifanten geven. 

Ook op andere gebieden was er vernieuwing in ARTIS in 2017. In het nieuwe 
jaguarverblijf werden deze zomer twee welpen geboren. De vernieuwde Robbenzaal 
biedt een andere blik op de groep zeeleeuwen. De bezoeker komt alles te weten 
over de natuurlijke leefwereld van de Californische zeeleeuw: de kelpwouden langs 
de kust van Noord-Amerika. Monumentaal ARTIS is compleet doordat de ARTIS-
Bibliotheek weer onderdeel van ARTIS is geworden. De bijzondere collectie van de 
bibliotheek blijft in beheer van de Universiteit van Amsterdam.
 

 ~ Voorwoord van de directie 05
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 ~ Voorwoord van de directie

In de zomer stond het park vol eetbare planten, bloemen en kruiden. Deze eetbare 
tuin leert mensen waar hun voedsel eigenlijk vandaan komt, en is tegelijkertijd een 
gevarieerde aanvulling op het dieet van de dieren in het park. Microben hadden een 
belangrijke rol in het ARTIS-Park bij het ontwikkelen van duurzame compost. In het 
‘Bokashiproject’ gebruikt ARTIS de allerkleinste organismen - microben - om de poep 
van de allergrootste - de olifant - op te ruimen. Het zijn mooie voorbeelden van een 
circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Ook bij het onderhoud van het park staat 
duurzaamheid centraal, door het recyclen van afval, regenwateropvang en bewust 
energiegebruik. Het zijn dit soort projecten die ARTIS zo onderscheidend maken. 

ARTIS toont de complexiteit van alle levensvormen en de samenhang ertussen.  
Van het allerkleinste leven in ARTIS-Micropia tot het oneindige in het Planetarium, en 
alle leven daar tussenin. Dit bracht in 2017 een recordaantal bezoekers van 1,4 miljoen 
naar ARTIS. Van leden, tot toeristen, scholieren tot studenten. Bij Micropia was zelfs een 
stijging van meer dan 40% bij het educatieve bezoek te zien.

ARTIS-Micropia laat - als enige microbenmuseum ter wereld - zien hoe innovatief ARTIS 
als instituut is. Micropia werd dit jaar onderscheiden met de Europese prijs The Project 
of Influence voor innovatie. Het Groote Museum is het oudste museumgebouw van 
Nederland. Het nieuwe museum dat nu in dit gebouw ontwikkeld wordt, zal ook een 
primeur bevatten, en het eerste museum worden over jouzelf. Het zal je op een nieuwe 
manier laten kijken naar de mens in de natuur.
 
In april 2017 werd de eerste paal geslagen voor de restauratie en vernieuwing van 
het Groote Museum. Het gebouw wordt met veel zorg in ere hersteld, volgens de 
nieuwste duurzaamheidscriteria. De restauratie, die niet tot stand had kunnen komen 
zonder de steun van het Van Zadelhoff Fonds en andere partners, zal het gebouw 
weer toegankelijk maken voor het publiek. Het Groote Museum krijgt niet alleen zijn 
museumfunctie terug, maar ook zijn sociale functie als ontmoetingsplek. 

De samenwerking tussen de Ondernemingsraad (OR) en directie is in 2017 verder
geprofessionaliseerd, waarbij de OR haar vernieuwingstraject heeft gepresenteerd aan 
de Raad van Toezicht, de directeur en de medewerkers. Er is een nieuw convenant 
opgesteld tussen directie en OR, waarin de afspraken en waarden zijn vastgelegd.  
De OR vergaderde op frequente basis 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. Ook was de OR betrokken bij het 
benoemingsproces van mij als nieuwe directeur. 
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Het afgelopen jaar had ik de eer Haig Balian op te volgen als directeur van dit prachtige 
instituut. Ik voel me bevoorrecht dit te mogen doen. Ik wil hem heel erg bedanken voor 
zijn passie en visie waarmee hij de vele vernieuwingen in de afgelopen 14 jaar onder 
zijn leiding mogelijk heeft gemaakt. Vanuit een adviseursrol was ik de afgelopen jaren al 
betrokken bij de totstandkoming van de vernieuwde missie en visie van ARTIS. Ik zal de 
missie, het inspireren en stimuleren van een breed publiek verantwoordelijk met natuur 
om te gaan, verder voortzetten. ARTIS moet behouden worden voor de toekomst, 
vanwege de urgente en unieke rol die de plek heeft. Het toekomstbestendig maken van 
ARTIS zal de komende jaren de focus hebben. 

In de maanden die vooraf gingen aan mijn officiële in functie treden als directeur,  
heb ik meegelopen met veel collega’s uit ARTIS, op alle plekken in de organisatie.  
De kennis, kunde en vooral de betrokkenheid van de medewerkers vielen daarbij op. 
Van de hoveniers die in een paar dagen tijd honderdduizend bollen plantten om ARTIS 
in het voorjaar weer in bloei te zetten, tot de dierverzorgers die 24-uurszorg gaven aan 
een verstoten babygorilla, om haar langzaam en zorgvuldig te introduceren aan de 
gorillagroep. Het is mooi te zien hoe trots iedereen is in ARTIS te mogen werken.  
Dat 2017 zo’n prachtig jaar was voor ARTIS, was mede dankzij de inzet van alle partners, 
bezoekers, leden, medewerkers en vrijwilligers. 

Rembrandt Sutorius,
ARTIS-directeur
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 ~ Voorwoord van de directie 07



Amsterdam, 14 mei 2018

Geachte lezer,

Het belang van ARTIS voor de stad Amsterdam is overduidelijk; als groen rustpunt in 
een verstedelijkte omgeving is het dé plek waar iedereen – Amsterdammers, toeristen, 
scholieren – de natuur van dichtbij kan ervaren. In 2017 mocht ARTIS een record van 
meer dan 1,4 miljoen bezoekers verwelkomen. Ook op internationale schaal heeft 
ARTIS, met haar wereldwijd unieke microbenmuseum, grote betekenis. Als culturele en 
maatschappelijke organisatie staat ARTIS midden in de samenleving.

Dat is mede te danken aan Haig Balian, die dit jaar op eigen initiatief afscheid nam als 
ARTIS-directeur. Als directeur heeft hij ARTIS grondig vernieuwd en toekomstbestendig 
gemaakt. Onder de noemer ‘ARTIS vernieuwt’ startte hij met een Masterplan, waardoor 
er meer ruimte kwam voor dier en plant, voor educatie en erfgoed. Hoogtepunt hierbij 
was de opening van Micropia, het eerste en enige microbenmuseum ter wereld, 
waar hij de geestelijk vader van was. Maar ook de vernieuwingen op het gebied van 
de diercollectie en dierenwelzijn, het opnieuw centraal stellen van planten in het 
ARTIS-Park, de opening van het vrij toegankelijke Artisplein, de restauratie van vele 
monumenten in ARTIS en het weer financieel gezond maken van de organisatie kunnen 
op zijn conto worden geschreven. 

In de 14 jaar dat hij directeur was, heeft Haig Balian ARTIS gemaakt tot wat het nu is.  
De Raad van Toezicht is hem daar zeer dankbaar voor. Haig Balian blijft betrokken bij 
ARTIS. Hij legt zich toe op de bouwbegeleiding en ontwikkeling van het museale deel van 
het Groote Museum.

De eerste helft van 2017 stond voor de Raad van Toezicht in het teken van de opvolging 
van de directeur. De Raad liet zich in dit proces ondersteunen door executive 
search bureau De Vroedt & Thierry. Alle leden van de Raad zijn in dit proces actief 
betrokken geweest bij het opstellen van het te volgen werving- en selectieproces, 
het functieprofiel, het voeren van gesprekken met de kandidaat en de definitieve 
besluitvorming. In Rembrandt Sutorius werd een zeer geschikte kandidaat gevonden. 
Iemand die niet alleen de missie en visie van ARTIS (een breed publiek inspireren en 
stimuleren verantwoordelijk met natuur om te gaan) onderschrijft, maar deze in een 
vorige rol mede heeft vormgegeven en bedacht en in staat zal zijn deze de komende 
jaren verder uit te bouwen. De Raad van Toezicht heeft de Ondernemingsraad 
betrokken in het benoemingsproces door het initiëren van gesprekken tussen de 
Ondernemingsraad en leden van de Raad en de kandidaat voorafgaand aan de 
benoeming. Dit resulteerde in een positief advies vanuit de Ondernemingsraad, waarna 
tot definitieve benoeming is overgegaan. Ook was de voorzitter en een lid van de Raad 
aanwezig bij de bekendmaking van de directeurswissel aan de ARTIS-medewerkers. 
Op 1 november is de heer Sutorius officieel aangetreden als directeur. Wij hebben veel 
vertrouwen in hem als nieuwe directeur, die ARTIS kan leiden naar de volgende fase.

 ~Bericht van de Raad van Toezicht 08
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In 2017 kwam de Raad van Toezicht vijf keer in formele vergadering bijeen voor overleg 
met de directeur en controller. Buiten de vergaderingen om heeft ook veelvuldig 
informeel afstemming plaats gevonden. Belangrijkste onderwerpen buiten het proces 
van de selectie- en benoeming van de nieuwe directeur in de vergaderingen waren:

•  goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2016 en bespreking van accountantsverslag,  
management letter, IT-audit en het auditplan;

• monitoring Operationeel Plan 2017 en goedkeuring Operationeel Plan 2018;
•  investeringsvoorstellen en voortgang grote (vernieuwings)projecten van o.a. 

het Groote Museum, aankoop ARTIS-Bibliotheek, Aquarium, olifantenverblijf, 
Robbenzaal;

• duurzaamheidsaanpak ARTIS (o.a. zonnepanelen)
•  financiering: lening Nationaal Restauratie Fonds t.b.v. het Groote Museum.

Tevens heeft de Raad van Toezicht zich door de directeur en management/
medewerkers laten voorlichten over belangrijke processen en onderwerpen voor ARTIS:

•  het concept-ontwikkelproces zoals dat gebruikt werd voor Micropia en nu voor het 
Groote Museum; 

• opzet en beheersingskaders bouwprojecten;
• toekomstvisie ICT ARTIS;
• vernieuwingsplannen voor de ARTIS-Academie;
• ledenstrategie op werving en behoud;
• samenwerking BankGiro Loterij

Daarnaast heeft de Raad aandacht besteed aan het beheer en de financiering van de 
grote renovatieprojecten, alsmede de langetermijn-liquiditeitsplanning.

Binnen de Raad is één commissie actief. De financiële commissie vergaderde viermaal 
waarvan eenmaal via conference call. Bij drie vergaderingen was de accountant 
aanwezig ter bespreking van het accountantsverslag, de management letter, 
uitkomsten IT-audit, jaarrekening en -verslag en audit plan. 

Een vertegenwoordiging vanuit de Raad was een aantal malen aanwezig bij overleg 
met de Ondernemingsraad. Tevens heeft de Raad een informeel etentje gehad met 
het managementteam en de Ondernemingsraad, waarbij de Ondernemingsraad haar 
aanpak en visie presenteerde.

In april 2017 namen wij binnen de Raad na 9 jaar afscheid van Kees de Boo in verband 
met het bereiken van de maximale zittingstermijn. Wij zijn hem dankbaar voor zijn 
bijdrage aan ARTIS in de afgelopen jaren en hebben met een diner afscheid van hem 
genomen. In zijn opvolging is voorzien met de benoeming van Hélène Pragt in februari 
2017. Zij neemt tevens zitting in de Financiële commissie. 

 ~Bericht van de Raad van Toezicht 09
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Daarnaast werd Paul Luijten in februari 2017 herbenoemd voor een tweede termijn. In bijlage A is een 
overzicht opgenomen van de leden van de Raad van Toezicht, hun hoofd- en relevante nevenfuncties en 
benoemingstermijnen.

Wij willen bestuur, management, medewerkers en Ondernemingsraad van ARTIS bedanken voor hun 
inzet voor ARTIS in de afgelopen verslagperiode en voor het feit dat zij het voor de Raad van Toezicht 
mogelijk maken zijn toezichthoudende taak uit te voeren.

Raad van Toezicht 

Joop Saan - voorzitter
Jan Buné – vice-voorzitter
Paul Luijten
Hélène Pragt
Saskia Reuling

 ~Bericht van de Raad van Toezicht

Een jubileumgeschenk van het 
ARTIS-personeel aan ARTIS.  
Wij allen zijn oppassers van ARTIS. 
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 � Hoofdstuk 1

1
ARTIS en het 
publiek - bereik 
en educatie
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Bezoek
ARTIS wil een breed publiek bereiken, en wil bij dat brede publiek iets bereiken: dat 
zij geïnspireerd raken om zelf verantwoordelijk met natuur om te gaan. Het 19de-
eeuwse stadspark vervult nog steeds een onmisbare functie als groene oase in 
hartje Amsterdam. Het is een ontmoetings plek voor iedereen. Van Amsterdammers 
tot toeristen en van scholieren en studenten tot gezinnen. In 2017 bezocht een 
recordaantal bezoekers ARTIS en ARTIS-Micropia: ruim 1,4 miljoen mensen kwamen 
door de poort. De bezoekers genoten van van het nieuwe jaguarverblijf en van de 
welpen die er geboren werden, en van het nieuwe buitenverblijf van de olifanten 
dat in juni is geopend. Voor het behoud en de werving van nieuwe leden werd een 
campagne ontwikkeld met Artis de Partis. Mede hierdoor, en dankzij een speciale 
lid-werft-lid-actie, is het aantal leden van ARTIS in 2017 gestegen met 3.000. 
 
Met een uitgebreid lesprogramma werden ook veel scholieren 
en studenten bereikt: het ARTIS-Park heeft meer dan 100.000 
educatieve bezoekers per jaar. Micropia trok in 2017 meer 
dan 20.000 scholenbezoekers; een stijging van 42 procent 
ten opzichte van het jaar daarvoor. Micropia heeft speciaal 
lesmateriaal ontwikkeld, op verschillende relevante thema’s. De materialen zijn 
geschikt voor de bovenbouw van de basisschool tot de hoogste klassen van 
de middelbare school. Zo maakt Micropia microbiologie voor een brede groep 
toegankelijk.

Tijdens de Zoomeravonden is ARTIS 
open tot de zon onder gaat.

ARTIS is een 
ontmoetingsplek voor 

iedereen
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Met de prikkelende campagne The Science of Kissing, waarin de verschillende 
vormen van (tong)zoenen en de hoeveelheid microben die je daar mee uitwisselt 
aan bod kwamen, werd een nieuw, jong publiek aangeboord. Het unieke bereik 
van de free publicity campagne was bijna 1 miljoen mensen; in de media was er 
veel aandacht voor: van populair-wetenschappelijke bladen tot de grote nationale 
kranten, online en op de radio.

ARTIS LEEFT
ARTIS wil een breed publiek inspireren en stimuleren verantwoordelijk met natuur 
om te gaan. In 2017 heeft ARTIS aan art director en vormgever Christian Borstlap 
gevraagd om mee te denken hoe we deze nieuwe missie en visie verbeeldend 
over kunnen brengen naar ons publiek, met de korte film ARTIS LEEFT als 
resultaat. ARTIS wil een grotere rol gaan spelen in het maatschappelijke debat 
over natuurkwesties. De film laat zien dat al het leven met elkaar verbonden is. Een 
film over ARTIS’ liefde voor het leven. Van microbe tot olifant en tot de planeten 
in ons sterrenstelsel. Als mensen zich bewust zijn van alles wat leeft, willen ze er 
hopelijk beter voor zorgen. Naast een campagne met name online, in bioscopen en 
outdoor werden honderdduizenden mensen bereikt met de korte film, ook via veel 
aandacht in de media. De film wordt ook ingezet als intro bij alle Academielezingen 
en presentaties, zowel voor nieuwe medewerkers als potentiële partners.

ARTIS-Zoomeravonden
De liefde voor de natuur klinkt door in de programmering van ARTIS.  
De Zoomeravonden, waarop ARTIS in juni, juli en augustus op zaterdag tot 
zonsondergang geopend is, kennen naast de muzikale optredens ook altijd een 
educatief programma. Optredens waren er dit jaar van onder meer Sef en Altın 
Gün. Om de pasgeboren jaguarwelpen niet te verstoren, werden de muzikale 
optredens dit jaar verplaatst naar de Hollandse Tuin. Daar vond ook ‘ARTIS vertelt’ 
plaats; waarin iedere week een andere ARTIS-medewerker vanuit zijn of haar 
eigen expertise vertelde over de eetbare tuin. Sinds enkele jaren staat ARTIS 
iedere zomer vol eetbare bloemen, kruiden en planten, die door de dierverzorgers 
worden opgevoerd aan de dieren. Een duurzaam project, dat het park tegelijkertijd 
nog mooier maakt; van de klimmende bonenstaken op trellis tot de verrassend 
smakende begonia en geurend colakruid. Terwijl de bezoekers picknickten, omringd 
door dieren, bomen en de eetbare planten, konden ze luisteren naar de verhalen 
over hoe dieren reageren op bijzondere smaken, geuren en kleuren van planten. 
Voor kinderen was er een workshop Maak je eigen eetbare tuin. 

Met behulp van de Bakfiets der Natuur konden zij onder begeleiding van een ARTIS-
vrijwilliger zelf plantjes planten, om hen zo bij te brengen waar hun voedsel eigenlijk 
vandaan komt.

 �Impact - Bereik en educatie
 Hoofdstuk 1 13
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De meeste routes en speurtochten stonden dit jaar (deels) in het teken van beplanting. 
Zo was er in het voorjaar de bloeiroute, die draaide om de relatie tussen bloemen en 
hun bestuivers. En omdat circulariteit voor ARTIS een belangrijk thema is, ontwikkelden 
we voor de herfstvakantie de Cirkel van het leven-route, die de bezoekers liet 
kennismaken met de kringloop, van mest tot plant, tot voedsel.

De Zoomeravonden trokken weer veel bezoekers.

 �Impact - Bereik en educatie
 Hoofdstuk 1 14
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Van Museumnacht tot ARTIS-Academie-lezingen en symposia
Naast haar eigen publieksactiviteiten werkt ARTIS graag samen met partners, en nemen 
we deel aan bestaande evenementen, zoals de Museumnacht of het Weekend van 
de Wetenschap. In de programmering voor het Weekend van de Wetenschap sloegen 
we met het thema ‘van micro tot macro’ voor het eerst de brug tussen Micropia en 
het Planetarium. Tijdens de Museumnacht waren het Aquarium, Micropia en het 
Planetarium met een speciaal programma geopend voor publiek. Hiermee trok 
ARTIS 8.670 bezoekers, waarmee we in de top 3 stonden van best bezochte musea 
in Amsterdam. Ook nam ARTIS deel aan de Kinderboekenweek, met verschillende 
voorlees- en theatersessies voor kinderen in het park rondom verhalen over dieren en 
planten.

Voor de ARTIS Academie werd in 2017 een beleidsplan geschreven, dat vanaf 2018 zal 
worden uitgevoerd. Maar ook in dit jaar was er al een zeer grote verscheidenheid aan 
sprekers, over een groot aantal onderwerpen. In totaal organiseerde de Academie 16 
lezingen. Van André Kuipers die de aarde vanaf de ruimte bezag in Planetarium, tot 
bijenexpert Dave Goulson die een lezing gaf over de hommel. 

De ARTIS-hoogleraar UvA dr. Erik A. de Jong verzorgde een collegereeks over biophilia, 
de liefde voor natuur. De Micropia-hoogleraar verbonden aan de VU deed dit over het 
microbioom. Daarnaast vond het Meria Sybilla Merian seminar plaats, in samenwerking 
met de UvA. 85 cursisten volgden het symposium sterrenkunde en beoordeelden 
deze gemiddeld met een 8,9. Tevens waren er – ook in samenwerking met de UvA 
– collegereeksen over ethologie en de evolutie van het primatenbrein. Tijdens het 
ARTIS-symposium werd intern veel kennis gedeeld over de verschillende projecten en 
onderzoeken waarbij ARTIS betrokken is.

Nieuw dit jaar was het kinderfeestje 
Reis je eigen Planeet.
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De planten worden dagelijks geplukt en gevoerd aan de dieren.
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 �Hoofdstuk 2

2
Vernieuwingen
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Het ARTIS-Park is een levend park. Om levend te blijven moet een park zich durven 
vernieuwen. Door onderhoud, door aanpassing aan veranderend gebruik, door 
nieuwe beplanting en ruimtelijke onderdelen. Verandering en vernieuwing zijn immers 
kenmerken van de natuur. 

Olifantenverblijf
De grootste vernieuwing van ARTIS was in 2017 de opening van het nieuwe buitenverblijf 
van de olifanten. Het landschap van het ARTIS-Park kwam tussen 1838 en 1900 in delen 
tot stand: in verschillende fases werden delen van het park aangekocht, tot het rond 
1900 haar vorm bereikte. Pas aan het einde van de twintigste eeuw kwam de Savanne 
langs de Doklaan tot stand, de eerste grote uitbreiding sinds honderd jaar.  
De uitbreiding met een nieuw olifantenterrein dit jaar is daarom een grootse 
gebeurtenis; het park is erdoor veranderd. 

Het nieuwe olifantenverblijf wordt door de sloop van de Roofdierengalerij betrokken bij 
het park. De spanten van de zolder van de oude roofdierengalerij zijn hergebruikt als 
pergola voor het Tuinpaviljoen. Vanaf hier kan de bezoeker in gefilterd licht uitkijken op 
het olifantenverblijf.

Vier jaar lang is er gewerkt aan het verblijf om het zo goed mogelijk aan te laten sluiten 
op de behoeften van de olifanten, zodat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. 
Bij een olifantenkudde is dat onder meer bewegen, zwemmen en eten. In het verblijf is 
een modderpoel, een schuurboom en Amsterdams grachtenwater om in te zwemmen. 
Meer over de gedragsverrijking in het nieuwe olifantenverblijf leest u in het hoofdstuk 
Collecties - Diercollectie. 

Het nieuwe olifantenverblijf is dankzij de 
steun van velen tot stand gekomen. 
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Opvallend in het buitenverblijf zijn de acht rotspartijen. De dieren kunnen zich daardoor 
aan elkaars zicht onttrekken, en kiezen voor verschillende plekken: in de wind of in de 
luwte, in de zon of in de schaduw, in de warmte of koelte. ARTIS trekt als groene oase 
in de stad Amsterdam veel inheemse diersoorten en houdt daar altijd rekening mee. 
In de rotsen van het olifantenverblijf zijn broedkasten voor mussen gemaakt en is een 
ijsvogelwand gecreëerd. De ijsvogel kan zich daar nestelen. Voor vleermuizen zijn vier 
vleermuiskasten gemaakt waar ze kunnen overwinteren en roesten; rusten in een grote 
groep.

Het nieuwe olifantenverblijf is niet alleen een nieuwe ervaring voor de olifanten, maar 
ook voor de bezoeker. Om de bezoekers uit te dagen de olifanten extra goed te 
observeren, heeft ARTIS educatieve installaties met zintuiglijke ervaringen ontwikkeld, 
waarvan één element gericht is op het verblijf, en één element op de bezoeker. 

De langverwachte uitbreiding van het buitenverblijf is dankzij de steun van velen tot 
stand gekomen. ARTIS creëert meer ruimte voor dier en plant, voor educatie en 
erfgoed. Hiervoor is een stuk van het parkeerterrein aan de olifanten gegeven.

ARTIS-Groote Museum
Op 12 april 2017 werd het fundament gelegd van het ARTIS-Groote Museum.  
De restauratie van het eerste en oudste museum van Amsterdam ging daarmee 
officieel van start. In het Groote Museum wil ARTIS de samenhang tussen mens en 
natuur in onze huidige tijd centraal stellen. In 2017 startte een samenwerking met het 
Wereld Natuur Fonds, dat een partner zal zijn in de programmering van het museum. 
Vroeger was het museum een ontmoetingsplaats voor de leden van het Genootschap 
Natura Artis Magistra, dat werd opgericht in 1838. ARTIS wil dit prachtige monument 
haar belangrijke rol teruggeven en de oude functies van samenkomst en het 
bestuderen van natuur nieuw leven inblazen.
 
Tijdens het programma waren verwijzingen naar het verleden en symbolische 
elementen met elkaar verweven. Zo hielpen kinderen van ARTIS-medewerkers 
traditiegetrouw mee, net als tijdens de eerste steenlegging van het Groote Museum 
in 1850. Muzikanten speelden terwijl een dwarsbalk naar buiten werd getild. De balk 
ondersteunde de vloeren van het Groote Museum. De partners die de restauratie 
mede mogelijk maken, spijkerden koperen plaatjes met een persoonlijke boodschap op 
de ruim twaalf meter lange balk die symbool staat voor hun fundamentele steun.

ARTIS is voorloper op het gebied van duurzaam restaureren. Zo wordt veel aandacht 
besteed aan de isolatie van het gebouw en is de intentie om zonnepanelen te plaatsen 
op het dak. De grootste investering in duurzaamheid is al gedaan: de installatie voor 
een warmte-koudeopslag die bijdraagt aan klimaatbeheersing onder het Artisplein, 
die naast het Groote Museum ook de Ledenlokalen en andere onderdelen van ARTIS 
bedient. 

 � Vernieuwingen 
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De eerste fase in de restauratie van het Groote Museum bestond uit het herstellen 
van de verrotte fundering en het realiseren van een kelderverdieping. Om een 
extra verdieping te creëren, moest er vijf meter de diepte in gegraven worden. De 
kelderverdieping zal dienen als entree voor het nieuwe museum. Nu volgt de restauratie 
van het exterieur van het gebouw, zoals de gevel en het dak. In een latere fase worden 
de beneden- en bovenzalen gerestaureerd. De unieke kwaliteiten van het gebouw zijn 
daarin leidend. De 19de-eeuwse interieurs die met name in de bovenzalen grotendeels 
nog intact zijn, blijven bewaard.
 
Robbenzaal 
In september openden we de vernieuwde Robbenzaal. Deze zaal biedt een nieuwe blik 
op de groep zeeleeuwen bestaande uit een mannelijke en vier vrouwelijke zeeleeuwen, 
en op de eiders die met hen samenleven. De bezoeker komt alles te weten over de 
natuurlijke leefwereld van de Californische zeeleeuw: de kelpwouden langs de kust 
van Noord-Amerika. De vernieuwde Robbenzaal richt zich op de samenhang in dit 
ecosysteem. De relatie tussen mens en natuur staat centraal, want de mens kan 
zowel positieve als negatieve impact hebben op het kelpwoud. Zo wil ARTIS bezoekers 
inspireren zorg te dragen voor het ecosysteem onder water. 

 � Vernieuwingen 
 Hoofdstuk 2

De restauratie van het Groote 
Museum is van start gegaan.
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ARTIS-Bibliotheek 
In november vond de symbolische overdracht plaats van 
de ARTIS-Bibliotheek door de Universiteit van Amsterdam 
(UvA) aan ARTIS. Hiermee is het erfgoed-ensemble van ARTIS 
weer compleet. De boeken- en prentencollectie zal in het 
gebouw blijven, in eigendom van de UvA. Door de hernieuwde 
taakverdeling tussen ARTIS en de UvA blijven het gebouw en de 
collectie toegankelijk. In de 19de-eeuwse ARTIS-Bibliotheek werd kennis van de natuur 
van over de hele wereld verzameld en bestudeerd. Na een opknapbeurt zal de ARTIS-
Bibliotheek een plek blijven om de natuur te bestuderen, maar zal ook een plaats zijn 
waar mensen samen kunnen komen voor colleges, lezingen van de ARTIS-Academie en 
de UvA , of voor andere bijeenkomsten en evenementen.

Kleinere vernieuwingen 
Ook het buitenverblijf van de chimpansees kreeg dit jaar een opknapbeurt. Voor de 
chimpansees zijn er nu meer mogelijkheden voor gedragsverrijking. Primatologe dr. 
Karline Janmaat van de UvA gaf advies aan ARTIS over geschikte aanpassingen. Aan 
de rechterkant van het buitenverblijf is een nieuwe klimconstructie gemaakt met op 
verschillende plaatsen oogjes waaraan touwen, netten, tonnen en andere objecten 
kunnen worden opgehangen. Door het verblijf steeds verschillend aan te kleden, zorgen 
de dierverzorgers ervoor dat de chimpansees telkens verrast worden. Elke keer is er iets 
nieuws om te onderzoeken of mee te spelen. Deze gedragsverrijking is goed voor het 
welzijn van de dieren. Nieuw zijn ook de kleine waterpartij en de beplanting in het verblijf. 
Gekozen is voor robuuste soorten, zoals zegges, grassen en braam. Het landschap is 
verbeterd, en de dieren kunnen nu kiezen voor verschillende plateaus.

Tevens werd in 2017 de bestrating van een deel van ARTIS vernieuwd, onder meer ter 
hoogte van de Doklaan. ARTIS kent een heel eigen straattaal. ARTIS is als een archipel 
opgebouwd uit verschillende, duidelijk van elkaar geïsoleerde perken. Ieder perk heeft 
een eigen sfeer en inrichting. Deze perken zouden zonder het straatwerk als los zand 
aan elkaar kunnen hangen. Want het is de bestrating met haar vloeiende S-lijnen die 
ARTIS verbindt. Er is samen met een landschapsarchitect een handboek opgesteld 
voor alle bestrating in ARTIS. Daarin staat beschreven hoe de ARTIS-klinker reageert op 
bochten, objecten en onverwachte straatsituaties in het park. Ook de paden van het 
Wolvenbos en Lemurenland werden in 2017 vernieuwd.

 � Vernieuwingen 
 Hoofdstuk 2

Het erfgoed van ARTIS 
is weer compleet
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 � hoofdstuk 3

3
Collecties
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1. Diercollectie
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. Met haar 521 diersoorten laat ARTIS het publiek kennismaken met de 
verscheidenheid van de natuur. 

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. 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 
diersoorten, met de nadruk op het houden van veelal bedreigde soorten die deel 
uitmaken van Europese fokprogramma’s. In haar collectiebeleid maakt ARTIS – binnen 
de beschikbare middelen - telkens zorgvuldige afwegingen om te zorgen voor de 
juiste balans tussen dierenwelzijn, educatie en publieksbeleving. Dit is een continu en 
dynamisch proces. 

 � Collecties 
 Hoofdstuk 3

De kleur van de welpen zegt niets 
over hun geslacht.
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ARTIS heeft in haar diercollectie veel soorten waarvoor een intensief gecoördineerd 
fokprogramma (European Endangered species Programme, EEP) of een minder 
intensief gecoördineerd fokprogramma (European Studbook, ESB danwel European 
Studbook Foundation, ESF) bestaat. De fokprogrammacoördinator doet aanbevelingen 
met betrekking tot het fokken en uitwisselen van dieren binnen de EAZA dierentuinen. 
Op deze manier werken we actief mee aan de doelstelling van dierentuinen om soorten 
in stand te houden en eventueel te herintroduceren in het wild. In 2017 deden we actief 
mee aan 50 EEP’s, aan 33 ESB’s, en aan 8 ESF’s. ARTIS is zelf 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, en de 
stierkophaai. Bovendien is ARTIS monitor voor het fokprogramma van de Europese 
lepelaar.

Gedragsverrijking
ARTIS zet substantieel in op onderzoek naar diergedrag ten behoeve van 
gedragsverrijking. ARTIS huisvest haar dieren op een zo goed mogelijke manier en 
vindt het stimuleren van natuurlijk gedrag bij dieren belangrijk. Door middel van 
gedragsverrijking geeft ARTIS het dier de mogelijkheid natuurlijke behoeften te uiten 
en zo natuurlijk gedrag te laten zien. Er zijn verschillende vormen van gedragsverrijking: 
sociale verrijking, cognitieve verrijking, omgevingsverrijking, sensorische verrijking en 
voedselverrijking. ARTIS heeft hiertoe in 2017 een verrijkingscommissie ingesteld. 
Bovendien deed ARTIS onderzoek op het gebied van welzijn en verrijking, om 
voldoende variatie en stimuli te bieden. Het buitenverblijf van de chimpansees werd 
verbeterd met meer gedragsverrijkende elementen (zie ook hoofdstuk Vernieuwingen).

De bevalling van een netgiraffe 
was deels buiten op de Savanne 
te zien
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Het in 2017 geopende nieuwe olifantenverblijf bevat veel gedragsverrijkende elementen. 
Het natuurlijke gedrag van olifanten stimuleren, betekent onder meer het prikkelen 
van hun nieuwsgierigheid en hen de mogelijkheid bieden om dingen te ontdekken. Het 
nieuwe buitenverblijf heeft verschillende gedragsverrijkende elementen die te maken 
hebben met het zoeken naar voedsel. Op onverwachte tijdstippen gaan schuifjes in 
rotsen open, waar voedsel in ligt. De olifanten weten niet wanneer welk luikje in welke 
rots open gaat. Hierdoor worden de dieren gestimuleerd al lopend op zoek te gaan 
naar hun eten – net zoals in de natuur. Ook zijn er plekken waar de olifanten mineralen 
kunnen vinden. Een andere vorm van verrijking heeft te maken met huidverzorging: de 
modderpoel in de hoek van het verblijf. Olifanten houden van rollen en spelen in de 
modder. Zo beschermen ze hun huid tegen de zon en parasieten. In de natuur zie je 
olifanten hun rug of zijkant regelmatig tegen een boom aan schuren. De schuurboom 
ligt met zijn stronk op een grote rots en met zijn takken in het zand zodat de olifanten de 
bovenkant van hun rug kunnen schuren. 

Diersoorten
In lijn met haar beleid om meer ruimte te geven aan minder soorten, kwamen er in 
2017 niet veel nieuwe diersoorten in de collectie. Het aantal soorten is teruggebracht 
van 545 tot 521. De grootste nieuwe zoogdieren waren twee Thomsongazellen, die 
zullen samenleven op de Savanne met verschillende andere diersoorten zoals de grote 
koedoes, netgiraffen en springbokken. In het Aquarium kwamen langsnuitzeepaardjes in 
de collectie, die ook meteen voor nageslacht zorgden. 

Primeur in de gierenvolière: een 
homostel vale gieren brengt voor het 
eerst een jong groot in ARTIS.

 � Collecties 
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Bij de Californische zeeleeuwen werd een nieuw mannetje aan de groep toegevoegd, in 
het kader van het Europese fokprogramma voor Californische zeeleeuwen (Zalophus 
californianus) waar ARTIS aan deelneemt. In ARTIS leeft hij samen met vier vrouwelijke 
zeeleeuwen. Om de groepsstructuur en het natuurlijke gedrag van de zeeleeuwen 
in stand te houden, is het belangrijk dat er een man in de groep is. Californische 
zeeleeuwen zijn van nature sociale dieren, die in het voortplantingsseizoen harems 
vormen. Een haremgroep is een groep met vrouwelijke dieren die wordt geleid door een 
mannelijk dier.

Verstoten gorilla
Sinds de herfst van 2017 zetten de dierverzorgers van de gorilla’s zich 24 uur per dag 
in om te zorgen dat een jonge westelijke laaglandgorilla (Gorilla gorilla gorilla), een 
vrouwtje van tien maanden, kan resocialiseren bij haar eigen diersoort. Een spannende 
en risicovolle introductie. De gorilla werd geboren op 29 oktober 2016 in Erlebnis Zoo 
Hannover, en kort daarna verstoten door haar moeder. Gorilla’s leven in familiegroepen. 
Ze moeten sociale signalen leren lezen, leren om geuren en geluiden te herkennen 
en leren welk gedrag geaccepteerd wordt om deel uit te kunnen maken van de groep. 
Het Europees fokprogramma zocht naar een gorillagroep om haar op te nemen. Dit 
om een kans te bieden op groepsleven, doordat er kans is dat zij door een van de 
vrouwtjes beschermd zal worden en zo zal leren sociale relaties aan te knopen. ARTIS is 
uitgekozen om haar rustige gorillagroep, met een relatief tolerante zilverrug en zorgzame 
vrouwen. Voor de introductie werkte ARTIS intensief samen met het Europese 
fokprogramma voor westelijke laaglandgorilla’s.

Een verstoten jonge westelijke laaglandgorilla, een 
vrouwtje van 10 maanden, is naar ARTIS gekomen 
om hier te socialiseren met de gorillagroep.
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 � Dieren 
 Hoofdstuk 3

Geboortes en sterfgevallen
De opvallendste geboorte van 2017 was die van de twee jaguarwelpen in juni. Het is 
voor het eerst sinds 1975 dat er jaguarwelpen in ARTIS zijn. Voor de gevlekte jaguar 
(Panthera onca) was het haar eerste worp. ARTIS maakt deel uit van het Europese 
fokprogramma (EEP) voor jaguars. De twee welpen in ARTIS zijn zwart. Die kleur zegt 
niets over het geslacht: de zwarte kleur ontstaat door een specifiek gen. Totdat ze de 
leeftijd van anderhalf à twee jaar hebben bereikt, zijn de jonge jaguars afhankelijk van 
de zorg en bescherming van de moeder. Jaguars zijn solitaire dieren, die alleen tijdens 
de voortplantingsperiode bij elkaar komen. Het nieuwe jaguarverblijf dat eind 2016 
geopend werd, is dan ook zo ingericht dat de twee jaguars gescheiden kunnen leven.

Ook bij andere grote soorten waren er jongen: van wolven tot 
een zebra en een goudwanggibbon. Ook kropen er bij de vale 
gieren voor het eerst in vijf jaar twee kuikens uit het ei, waarvan 
er een werd grootgebracht door een mannenkoppel. Deze 
primeur zorgde voor zeer veel (inter)nationale persaandacht. 
Twee weken eerder is er al door een ander koppel een ei uitgebroed. Dit laatste koppel 
bestaat uit twee verkeersslachtoffers uit Spanje, dat in 2010 uit een opvangcentrum 
naar ARTIS is gebracht. ARTIS zal de twee jonge vale gieren in 2018 uitzetten in het wild. 

Een roze pelikaan is doodgegaan en tien 
eieren zijn gestolen na een nachtelijke 
inklimming. ARTIS heeft aangifte gedaan.

 Voor het eerst sinds 
1975 werden er jaguars 

geboren
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In totaal werden er in 2017 in ARTIS 73 zoogdieren geboren en kwamen er 18 reptielen 
en 235 vogels uit het ei (de insecten en vissen krijgen zo veel nakomelingen dat dit 
niet altijd te tellen is). Enkele iconische dieren gingen dood, waaronder een van de 
leeuwinnen en de alfawolvin van de roedel. Een pasgeboren giraffeveulen werd 
plotseling ziek en stierf enige dagen na de geboorte. 

ARTIS hanteert een dierpopulatiebeleid met als uitgangspunt het beperken en zoveel 
mogelijk voorkomen van het ontstaan van surplusdieren. In 2017 zijn er 13 zoogdieren, 4 
vogels, 3 reptielen en 3 vissen geëuthanaseerd, allen om medische redenen. Alle zieke 
dieren zijn veterinair behandeld. Er is alleen tot euthanasie overgegaan bij onvoldoende 
verbetering of een slechte prognose.

Veterinair
Op veterinair gebied was 2017 een druk jaar. Zo ging een drachtige Grévy-zebra 
tweemaal succesvol onder narcose voor de bekapping van haar hoeven en voor het 
verwijderen van een tumor. Er is van verschillende dieren een echo gemaakt, zoals 
van een luiaard, een drachtige Grévy-zebra, een Zuid-Amerikaanse tapir en een 
Komodovaraan. De scheur in de hoef van een netgiraffe is goed genezen na twee keer 
onder verdoving te zijn geweest voor een behandeling. 

Onderzoek
Een opvallend medisch onderzoek betrof de kunstmatige inseminatie van de onechte 
gaviaal. De kunstmatige inseminatie is verricht in samenwerking met deskundigen van 
de vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde van de Universiteit 
Gent, en na eerder advies van de Universiteit van Queensland in Australië. Voor zover 
bekend is dit de eerste kunstmatige inseminatie ter wereld die uitgevoerd is bij onechte 
gavialen. Helaas leidde deze uiteindelijk niet tot een succesvolle bevruchting. 

Tevens is in samenwerking met de Universiteit van Gent een onderzoek gestart naar 
aanleiding van een analyse van de ontlasting en urine van een drachtige jaguar, om te 
bepalen of deze drachtig was. De techniek wordt veel gebruikt voor andere katachtigen, 
maar het is bekend dat bij jaguars de cyclus complex is. De Hongaarse student 
diergeneeskunde Katalin Horváth aan de Universiteit van Boedapest heeft deze data 
geanalyseerd als onderdeel van haar afstudeerstage. Ook heeft ARTIS meegewerkt 
aan het afstudeeronderzoek van de student diergeneeskunde Niels Groesser over de 
cyclus bij de kleine panda aan de Universiteit van Gent. 

Er is in samenwerking met RAVON en het Medisch Centrum voor Dieren Amsterdam 
een onderzoek gedaan naar de botmineralisatie in knoflookpadden in relatie tot UV licht 
en voeding. Hierbij is gevonden dat de ARTIS-knoflookpadden gezonde botten hebben. 
Dit onderzoek is gepubliceerd in the Journal of Zoo and Wildlife Medicine. Een case 
report over de eerste diagnose en succesvolle behandeling van een ontsteking van een 
hartspier (myocarditis) bij een levende chimpansee is gepubliceerd in the Journal of 
Medical Primatology. Beide zijn Amerikaanse wetenschappelijke tijdschriften. 
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Dierenarts Martine van Zijll Langhout is in het jaar 2017 European Veterinary Specialist 
in Zoological Medicine (Zoo Health Management) geworden. Deze specialisatie valt 
onder de Board of European Veterinary Specialists (EBVS) en ze is de enige dierenarts 
in Nederland met deze specialisatie. 

2. Bomen- en plantencollectie
Bomen, struiken en planten zijn zeer sfeerbepalend in het ARTIS-Park. Als arboretum 
zorgt ARTIS ervoor bomen in haar collectie te hebben uit alle windstreken. In 2017 
werden onder meer groene trompetbomen, witte abelen, twee honingbomen en een 
haagbeuk geplant. Op Lemurenland kwamen een Chinese dadel en een walnoot te 
staan. Bij het Kleine-Zoogdierenhuis werd een pecannoot geplant. Ook voegden we 
verschillende eiksoorten aan de collectie toe: een Spaanse eik, een Japanse keizereik, 
een tweekleurige eik en enkele zilverbladige eiken. Daarnaast kwamen er verschillende 
gewimperde linden en zilverlinden bij. 

Dit jaar werden een aantal oude populieren in het park 
gekapt, zoals bij de Hoofdentree en in het verblijf van de 
Bennett wallaby’s. ARTIS plaatst nieuwe bomen terug 
op haar gronden wanneer ze kapt. Oude stammen van 
eerder gekapte bomen worden regelmatig verspreid 
over verschillende verblijven, ter gedragsverrijking voor 
de dieren. Dit gebeurt onder meer op de Pampa, de 
Kinderboerderij en het Kamelenveld.

Om het nieuwe buitenverblijf van de olifanten goed aan te laten sluiten bij het ARTIS-
Park is er bij het ontwerp veel aandacht aan het groen gegeven. Struiken en vooral 
bomen zijn daarbij enorm belangrijk. De beplanting aan de parkzijde van het verblijf is 
gebaseerd op de natuurlijke omgeving van de olifant in Azië. Wintergroene heesters, 
palmen, bananen- en gemberplanten maken de rand langs het olifantenverblijf 
compleet. Aan de zijde van het Entrepotdok en rond de nieuwe olifantenpoel staan 
planten en bomen uit moerasachtige milieus. De diversiteit van de beplanting 
weerspiegelt de diversiteit in de natuurlijke habitat van de Aziatische olifant. In totaal zijn 
er bijna 150 verschillende plantensoorten gebruikt.

Botanische tuin
ARTIS is sinds 2017 aspirant-lid van de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen. 
ARTIS is na het Wertheimpark het oudste stadspark van Amsterdam. Vanaf haar 
oprichting in 1838 is in ARTIS naast het dieren- ook het plantenrijk prominent aanwezig. 
Een plantencollectie vraagt de nodige aandacht, zeker als een belangrijk deel van die 
collectie bestaat uit oude en vaak ook monumentale bomen. Sommige monumentale 
bomen dateren zelfs al van voor het ontstaan van Natura Artis Magistra.
 

 � Collecties 
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olifantenverblijf heeft een 

Aziatische sfeer
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Binnen twee jaar kan dit leiden tot het definitieve lidmaatschap van de Nederlandse 
Vereniging van Botanische Tuinen. ARTIS kan nu al gebruik maken van de faciliteiten van 
deze vereniging, zoals het onderling ruilen van kweekplanten en het gebruiken van de 
zaadbank. Een van de doelen van de Vereniging is het propageren van de botanische 
tuinen als beheerders (en bevorderaars) van botanische biodiversiteit. Een belangrijk 
thema; waar ARTIS ook veel aandacht aan besteedt. 

ARTIS in bloei
In het voorjaar stond ARTIS traditiegetrouw weer in bloei, met tulpen, irissen, 
sneeuwklokjes, kievitsbloemen en narcissen. Onder leiding van ARTIS-hoveniers 
hielpen leerlingen van groenscholen in het najaar in totaal 130.000 bollen te 
planten, in 160 verschillende soorten. In de late 19de eeuw werd de compositie van 
bloemperken – de horticultuur – als een echte kunstvorm gezien. Voortbordurend 
op die traditie legt ARTIS tegenwoordig opnieuw kleurrijke bloemperken aan, die 
eigentijds worden uitgewerkt. In de Hollandse Tuin waren historische tulpsoorten te 
zien en stinzenplanten. Dat zijn verwilderde knol- en bolgewassen die vaak te vinden 
zijn bij oude ‘stinzen’ (landhuizen) en landgoederen. Overigens staat er gedurende het 
hele jaar wel ergens in ARTIS iets in bloei: zelfs in de wintermaanden zijn er bloeiende 
winteraconieten of toverhazelaars te zien.

 � Collecties 
 Hoofdstuk 3

Ook in de winter levert de eetbare tuin 
voedsel voor de dieren.
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3. Niet-levende collectie
ARTIS wil zorgvuldig omgaan met haar niet-levende collectie. In 2017 werden circa 
3.000 collectiestukken verhuisd van het depot in Alphen aan den Rijn naar ARTIS en 
Helicon in Zoeterwoude. Zestig geselecteerde objecten uit de A-collectie werden 
schoongemaakt, en aan de collectie werden twee stukken toegevoegd middels 
schenkingen. Zo nam ARTIS uit handen van Schiphol een zaagtand van 1,80 meter 
in ontvangst. En kregen we dankzij een schenking van de Stichting Jaap Kaas de 
beschikking over een gemummificeerde slingeraap uit 1945. Deze heeft model gestaan 
voor een van de schilderijen van Jaap Kaas.

In samenwerking met studenten van de Rietveld Academie werd een tijdelijke 
tentoonstelling ingericht in het Aquarium over de toekomst van klimaatverandering.  
Een selectie van deze tentoonstelling zal ook in 2018 nog in het Aquarium te zien zijn.

 � Collecties 
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Prijs
ARTIS-Micropia het enige museum ter wereld waar de onzichtbare wereld van micro-
organismen zichtbaar wordt gemaakt. Dat Micropia een voorbeeld voor andere 
internationale musea is, bleek op 30 september 2017. Op de dag af drie jaar na haar 
opening werd Micropia onderscheiden met de prijs The Project of Influence voor 
innovatie. Tijdens de The Best in Heritage conferentie kwamen 28 prijswinnende musea 
en erfgoedprojecten samen. De deelnemers en juryleden mochten stemmen op hun 
favoriet en kozen samen Micropia als winnaar van The Project of Influence. De voorzitter 
prees de mogelijkheden die de baanbrekende technologie in Micropia biedt om het 
onzichtbare zichtbaar te maken. Tijdens de Best in Heritage-conferentie in Dubrovnik 
gaf ARTIS-bioloog Jasper Buikx van Micropia een lezing, en in navolging hiervan later ook 
op de EXPONATEC-museumbeurs in Keulen. Micropia is bij uitstek een internationaal 
museum, met een universeel thema.

Scholenbezoek
Het scholenbezoek in Micropia heeft in 2017 een vlucht genomen. In vergelijking met 
het jaar daarvoor trok het microbenmuseum 42% meer scholieren. Micropia heeft 
lesmateriaal voor de bovenbouw van de basisschool tot de hoogste klassen van 
de middelbare school, en maakt daarmee de microbiologie voor een brede groep 
toegankelijk. Het onderwijsaanbod is in samenspraak met klankbordgroepen ontwikkeld. 
In 2017 werd de nieuwe serie Micropia-onderwijsmaterialen afgerond. Voor ieder van de 
zes onderwijsniveaus is er nu de keuze uit drie verschillende onderwijsthema’s. 

Ook de aanstelling van prof. dr. ir. Remco Kort als Micropia-hoogleraar verbonden aan 
de Vrije Universiteit, die in 2017 werd bekrachtigd, past binnen de missie van Micropia. 
Door de aanstelling wil zowel de VU als Micropia de kloof tussen wetenschap en publiek 
dichten, en een groot publiek kennis laten maken met microbiologie.

Ontwerper Maurizio Montalti toont in 
een nieuwe opstelling van Micropia hoe 
schimmels gebruikt kunnen worden als 
duurzaam materiaal.
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Nieuwe opstellingen
Als platform brengt Micropia belanghebbenden op het gebied van microbiologie 
samen. Als museum blijft Micropia nieuwe toepassingen tonen. 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. 

Een schimmelige toekomst
In februari opende de nieuwe opstelling ‘Een schimmelige 
toekomst’ op deze verdieping. De opstelling geeft een 
nieuwe kijk op schimmels en hun toepassing. Schimmels 
kunnen hout, leer en zelfs plastic vervangen. Ontwerper 
Maurizio Montalti ontwikkelde samen met wetenschappers 
van de Universiteit Utrecht een manier om schimmels te 
gebruiken als duurzaam materiaal. Micropia laat de toepassing hiervan nu voor het eerst 
aan het grote publiek zien in een permanente nieuwe opstelling. Het zijn lampen, vazen, 
stoelen en zelfs pantoffels, gemaakt van schimmels. Bezoekers kunnen het mycelium 
waar de producten van gemaakt worden in de opstelling zien, ruiken en aanraken. 
De producten zijn 100% natuurlijk en volledig biologisch afbreekbaar. Omdat ze van 
voornamelijk agrarisch afval worden gemaakt, zijn ze zeer duurzaam. Als vervanger voor 
hout, rubber, papier en zelfs plastic zijn schimmelproducten een duurzaam alternatief 
voor vervuilend materiaal.

Plantaardig plastic
In juni onthulde Micropia de nieuwe opstelling ‘Plantaardig plastic’. De opstelling, die 
werd ontwikkeld met partner Corbion, geeft de bezoeker inzicht in de productie en 
toepassingen van het bioplastic PLA (Polylactic Acid). Plantaardig materiaal is de 
grondstof voor PLA. Door de werking van melkzuurbacteriën wordt het plantaardig 
materiaal omgezet in een duurzaam en innovatief alternatief voor traditioneel plastic. 
De interactieve opstelling toont hoe microben te werk gaan en een deel van ons 
plasticprobleem – namelijk aardoliegebruik en de schadelijke stoffen die vrijkomen 
bij de productie ervan - kunnen verminderen. Met deze interactieve opstelling laat 
Micropia bezoekers een duurzame toepassing van microben zien die een bijdrage 
levert aan een circulaire economie. 

De laborant vertelt
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 vertellen de bezoekers verhalen 
en nemen hen mee in de onzichtbare wereld van microben. Tweemaal per dag vindt 
‘De laborant vertelt’ plaats, waarin de laboranten uitleg geven aan bezoekers, en er de 
gelegenheid is tot het stellen van vragen. Het afgelopen jaar waren er verschillende 
thema’s voor ‘De laborant vertelt’, zoals schimmels en bacterieplastic, die aansloten bij 
de nieuwe opstellingen in het museum. 

 �ARTIS-Micropia
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In het najaar vertelden de laboranten over The Science of Love. Dit hing samen met 
de gelijknamige route in het museum, waar bezoekers leerden dat microben een 
onmisbare rol spelen in ons liefdesleven. Uiteindelijk kunnen mens, dier, plant en 
microbe niet zonder elkaar. In totaal bezochten ruim 15.000 bezoekers ‘De laborant 
vertelt’ in 2017 (31% Nederlands, 69% buitenlands).

Micropia en ARTIS
In 2017 werd de kennis van Micropia steeds meer toegepast in het ARTIS-Park. ARTIS 
gebruikt de allerkleinste organismen - microben - om de poep van de allergrootste - 
de olifant - op te ruimen. Olifantenmest is heel rijk aan half verteerde plantenresten. 
Daaraan voegden de laboranten van ARTIS-Micropia een mengsel van 80 soorten 
microben toe, die samen de olifantenpoep fermenteren tot ‘ bokashi ’, een Japanse 
term voor gefermenteerd organisch materiaal. Net als bijvoorbeeld zuurkool.  
De bokashi wordt gebruikt als bodemverbeteraar voor de planten in ARTIS, waarvan 
een deel dient ter verrijking van het dieet van de olifanten. Zo is de cirkel weer rond. 

Ook op het gebied van voeding voor de dieren werd in 2017 door Micropia 
geëxperimenteerd: raderdiertjes worden veel gebruikt als visvoer in de commerciële 
vishandel. In het ARTIS-Aquarium worden ze ook gebruikt voor het voeren van de 
zeepaardjes. Het laboratorium van ARTIS is in 2017 begonnen deze Brachionus te 
kweken voor het Aquarium. Naast Brachionus kweken we ook zijn voedsel.  
Twee soorten micro-algen, Nannochloropsis en Tetraselmis, zijn daarvoor speciaal in 
de collectie opgenomen. Hierdoor hoeft ARTIS geen Brachionus meer in te kopen.  
Zo besparen we niet alleen geld, maar reduceren we ook onze impact op het milieu 
doordat er minder naar ARTIS getransporteerd hoeft te worden. 

   PRESENTEERT

ONTDEK WAT MICROBEN MET JE DOEN IN 

Het enige microbenmuseum  
ter wereld, midden in Amsterdam

Naast het ARTIS-park

De film The Science 
of Kissing legde uit dat 
microben onmisbaar zijn 
voor je liefdesleven.
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ARTIS wil bijdragen aan een duurzamere wereld door zelf zo 
duurzaam mogelijk te handelen en daarmee een voorbeeld 
te zijn voor het publiek. ARTIS zoekt hierbij steeds de balans 
tussen natuur, mens, financiën en educatie.  
Het duurzaamheidsbeleid is voortdurend in ontwikkeling. 
ARTIS heeft de afgelopen jaren op diverse gebieden 
ervaring opgedaan op het gebied van duurzame initiatieven binnen haar eigen 
organisatie en met samenwerkingspartners en biedt een platform om van elkaar 
te leren. Denk aan het behalen en behouden van de ISO14001 certificering en het 
toepassen van duurzaamheidseisen binnen de grote projecten. Ook het verduurzamen 
van de horeca maakt hier deel van uit. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van 
alle afwegingen in de bedrijfsvoering en uitingen. In 2017 werd een nieuw integraal 
duurzaamheidsbeleid 2017-2020 opgesteld met daarin focus op de voorbeeldfunctie 
van ARTIS en op het thema circulariteit.

Ook werden in 2017 de voorbereidingen getroffen voor een klimaatstudie voor het 
ARTIS-Park. Onder andere met behulp van historisch- en duurzaamheidsonderzoek 
wordt gekeken hoe ARTIS het beste kan inspelen op de gevolgen van klimaat-
verandering, zoals de afwatering van het park.

Voedsel en kringloop
De horeca in ARTIS streeft naar een zo duurzaam mogelijk aanbod van eten en 
drinken; er wordt gebruik gemaakt van lokale producten, koffie komt van duurzame 
koffieplantages en leidingwater vervangt steeds meer water in plastic weggooiflesjes. 
In 2017 is in samenwerking met Vermaat een nieuw plan ontwikkeld voor verdere 
verduurzaming van de horeca in ARTIS, dat vanaf 2018 zal worden geïmplementeerd. 
Ook bij diervoeding wordt gelet op duurzaamheid. Zo krijgen de zeeleeuwen en de 
pinguïns elke dag MSC-vis. 

Vanaf eind mei bestond alle eenjarige beplanting in ARTIS weer uit eetbare bloemen, 
planten en kruiden. Die worden dagelijks geplukt en gevoerd aan de dieren. De eetbare 
tuin is niet alleen duurzaam, maar ook een goede manier om kinderen te leren waar 
hun voedsel vandaan komt. Doordat de eetbare beplanting op verschillende manieren 
bewaard wordt, is deze het hele jaar voor de dieren beschikbaar. Plantafval zoals 
onkruid en snoeihout, maar ook wilgentakken uit het Amsterdamse bos, worden 
aangeboden als voer en gedragsverrijking. ARTIS produceert zo minder afval én er is 
minder aangekocht voer nodig. ARTIS scheidt sinds enige jaren het afval van bezoekers 
en zamelt plastic apart in. Veel plastic krijgt een tweede leven. 

 � Duurzaamheid
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In 2017 is er op twee plekken in het park geëxperimenteerd met microben die 
voedselrijk organisch materiaal, waaronder mest, helpen verwerken. Achter het 
pinguïnverblijf zijn olifantenmest en plantenresten vermengd met een speciale mix 
van micro-organismen (Bokashi) en afgedekt met een zeil. Hierdoor vindt anaerobe 
(zuurstofloze) fermentatie plaats en dat resulteert in een eindproduct met een hoge 
voedingswaarde omdat er minder energie verloren gaat in de vorm van CO2.  
Het eindproduct is een bodemverbeteraar voor de planten in ARTIS. In de zomer 
van 2017 is het mengsel voor het eerst toegevoegd aan de borders van ARTIS. ARTIS 
hoopt van deze afvalstroom waardevolle grondstof te maken. Ook zijn, bij wijze van 
experiment bokashi microbenballen toegevoegd aan de vijvers van ARTIS. In deze 
vijvers zorgen grote hoeveelheden voedselrijke dierenmest voor verstikking van het 
water doordat algen en waterplanten te sterk toenemen. Doel van de ballen is de 
overmatige voedingsstoffen af te breken en een gezond evenwicht terug te brengen 
in het water. Het publiek werd hier actief bij betrokken: tijdens een publieksactiviteit 
mochten kinderen de ballen in het water werpen. 
 

Olifantenpoep in combinatie met 
plantenresten en een speciale mix van 
micro-organismen (Bokashi) vormen 
samen een bodemverbeteraar voor de 
planten in ARTIS.
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Energie en water
ARTIS gebruikt 100% groene stroom. In 2017 is er gebrainstormd met samenwerkings-
partners van ARTIS, om zo een stip aan de horizon te kunnen zetten op het gebied 
van energie. ARTIS wil in 2030 een fossielvrij energieverbruik hebben. Dit houdt in dat 
de energiebehoefte moet verminderen en dat er energie uit alternatieve bronnen 
moet komen. Gebouwen, installaties, infrastructuur en processen worden planmatig 
verduurzaamd.

Op veel plekken in ARTIS hebben al aanpassingen plaatsgevonden. Op het platte  
dak van de tussenvleugel van de Ledenlokalen genereren zonnepanelen energie.  
In november 2017 zijn op het dak van werkplaatsen 250 zonnepanelen geplaatst en 
op het dak van het hoofdgebouw van het Dienstencentrum 138 panelen. Hiermee kan 
ARTIS 2,5 procent van haar eigen elektriciteitsverbruik zelf produceren. 

Waar mogelijk worden LED-verlichting en bewegingsmelders toegepast. In de zomer 
krijgen de planten in ARTIS water via een sproeiwagen, die werkt op zonne-energie via 
zonnepanelen. Een warmte-koude-opslag naast de Ledenlokalen bedient verschillende 
onderdelen van ARTIS en bespaart energie. In een put bij het jaguarverblijf wordt in de 
zomer warm water onder de grond opgeslagen en bij de Ledenlokalen wordt koud water 
opgeslagen in de winter. In de zomer wordt het koude water gebruikt voor koeling, in de 
winter het opgeslagen warme water ter verwarming. 

ARTIS probeert bewust om te gaan met water, en wil zich hierin verbeteren. In 2017 
was ARTIS casus voor de Student Challenge tijdens de International Water Week. Op 
steeds meer plekken zijn maatregelen genomen om water te besparen. Bij allerlei 
gebouwen in het hele park zijn regenwateropslagtanks of opslagkelders, bijvoorbeeld 
bij de Fazanterie, het Vlinderpaviljoen, het Apenhuis, Vogelhuis, Artisplein en het 
Dienstencentrum. Per jaar wordt 6.300.000 liter regenwater opgevangen, om 
bijvoorbeeld de planten te besproeien en de vijvers te vullen. 

In het ARTIS-Aquarium is al jaren één van galerijen ingericht als Amsterdamse gracht, 
zodat bezoekers het onderwaterleven in de grachten kunnen zien. In juli werd, in 
samenwerking met partner Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, aan de gracht een 
nieuwe opstelling toegevoegd om bezoekers te wijzen op het probleem van plastic 
en met name microplastics in het water. Sinds enige jaren zijn de grachten veel 
schoner geworden en is de kwaliteit van het water goed. Dat is mede te danken aan 
de drijfvuilboten die dagelijks 3.500 kilo afval uit het water scheppen, waaronder veel 
plastic. Lang niet al het plastic kan worden opgevist, daarom vraagt ARTIS aandacht 
voor deze problematiek. Wat niet in het water komt, hoeft er immers ook niet te worden 
uitgehaald. De nieuwe opstelling sluit aan bij de missie van ARTIS haar publiek te 
inspireren verantwoordelijk met natuur om te gaan. 
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Waterschap Amstel, Gooi en Vecht controleert en meet dagelijks de kwaliteit van 
het Amsterdamse grachtenwater. Ook adviseert het waterschap al jarenlang ARTIS 
bij de waterhuishouding van diverse dierverblijven. In het in 2017 geopende nieuwe 
olifantenbuitenverblijf kunnen de olifanten zwemmen in grachtenwater. Er is een 
waterinname gerealiseerd tussen de technische ruimte van het olifantenverblijf en de 
gracht van het Entrepotdok. Na filtering wordt het water meermalen hergebruikt in het 
water van het olifantenverblijf. 

Duurzame bouw en isolatie 
Als onderdeel van het meerjarenplan op het gebied van energie is het belangrijk de 
bestaande gebouwen van ARTIS te verduurzamen. Ook in vernieuwingsprojecten 
is duurzaamheid een speerpunt. Bij de restauratie van het Groote Museum zal veel 
aandacht worden besteed aan de isolatie van het gebouw. De enkelsteens muren 
worden voorzien van een speciale isolatielaag. Alle historische enkelglas vensters krijgen 
achterzet-beglazing. Op het dak van het Groote Museum zullen zonnepanelen energie 
opwekken. In 2017 is in samenwerking met RHDHV begonnen met het schouwen van 
de gebouwen en installaties. Bij vernieuwingsprojecten van ARTIS is duurzaamheid een 
belangrijk uitgangspunt. Bij inkoop worden bewuste keuzes gemaakt voor gebruik van 
duurzaam materiaal, zoals FSC-hout. Bij restauraties en renovaties van gebouwen is 
het aanbrengen van isolatie standaard. Gebouwenbeheersystemen worden gebruikt 
en aangelegd t.b.v. het schakelen van verlichting, het regelen van verwarmings- en 
koelsystemen, de monitoring en de bewaking van o.a. temperaturen. CV-leidingen en 
-verdelers zijn in 2016 geïsoleerd, wat het warmte- en energieverlies vermindert. Een 
zogenaamde ‘groene paal’ als fundering onder het Groote Museum kan als warmte- en 
koudebron fungeren. 

De Amsterdamse gracht in het Aquarium is vernieuwd.  
Er is in samenwerking met Waterschap een nieuwe  
opstelling aan toegevoegd om bezoekers te wijzen op  
het probleem van plastic in het water. 
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ARTIS levert een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit, binnen ons eigen land en 
in de ons omringende wereld. Door deelname aan fokprogramma’s voor bedreigde 
dierensoorten zoals de netgiraffe, maar ook door aandacht te besteden aan bedreigde 
bomen en plantensoorten in het park, zoals de ginkgo. ARTIS trekt als groene oase in de 
stad Amsterdam veel inheemse dierensoorten. Ook voor deze soorten probeert ARTIS 
een optimale habitat te creëren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een beukenhaag 
als broedplaats voor vogels. In het nieuwe olifantenverblijf is ook rekening gehouden 
met de inheemse soorten, doordat er dertig broedkasten voor mussen zijn gemaakt 
in de rotsen van het verblijf. Er is een ijsvogelwand gecreëerd, waar de ijsvogel kan 
nestelen. Voor vleermuizen zijn vier vleermuiskasten gemaakt. Daar kunnen de dieren in 
overwinteren.

ARTIS is lid van een aantal organisaties die zich inzetten voor natuurbehoud, zoals 
de IUCN. De International Union for the Conservation of Nature is de internationale 
koepelorganisatie van overheden en natuurorganisaties die zich inzetten voor behoud 
van natuur en biodiversiteit. Ook zijn we sinds 2017 aspirant-lid van de NVBT. De 
Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen is een koepelorganisatie en telt 25 
tuinen verspreid over heel Nederland. De missie is om een bijdrage te leveren aan het 
behoud van biodiversiteit van planten in het kader van een duurzame wereld. 

ARTIS wil buiten haar eigen grenzen en in de natuurlijke habitat van dieren en 
planten een bijdrage leveren aan natuurbehoud. Daarom steunen we een aantal 
natuurbehoudprojecten met geld en kennis. Daarbij ligt de focus op projecten die de 
lokale bevolking bewust maken van het belang van het behoud van de natuur. Ook 
leggen we altijd een link met het ARTIS-Park zelf, en met haar bezoekers.

Daarnaast is ARTIS actief betrokken bij de vernieuwing van enkele dierentuinen, zoals 
de dierentuin in Târgu Mureş in Roemenië en die van Yerevan (Armenië). Op verzoek 
van de EAZA Technical Assistance Committee wordt Târgu Mureş ieder jaar door 
ARTIS bezocht in aanloop naar hun officiële toetreden tot EAZA. In 2017 steunde 
ARTIS daarnaast Paramaribo Zoo in Suriname. ARTIS en Paramaribo Zoo hebben een 
lange relatie. In 2004 hield ARTIS, net als Blijdorp, een benefietavond voor de toen 
zieltogende dierentuin. Sindsdien is het contact gebleven en gaat Willem Meijlink, oud-
medewerker van ARTIS, regelmatig naar de dierentuin om te helpen met de bouw van 
nieuwe en renovatie van bestaande verblijven, zoals die van de reuzenmiereneters 
en koningsgieren. Paramaribo Zoo wil de plaatselijke bevolking liefde voor de natuur 
bijbrengen. 
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Natuurbehoudprojecten
Jaguar 
De jaguar is een bedreigde diersoort, uit Zuid- en Midden-Amerika. Ze leefden ook 
in Iberá, in het noorden van Argentinië, waar ze nu niet meer voorkomen omdat de 
mens hun leefgebied gebruikt voor grootschalige landbouw. ARTIS steunt een project 
van Conservation Land Trust dat de jaguar weer wil uitzetten in dit gebied en ervoor 
zorgt dat de lokale bevolking ermee bekend raakt. Omdat jaguars het topje van de 
voedselpiramide zijn, hebben ze een belangrijke rol. Als zij straks weer in Iberá leven, is er 
daar een beter evenwicht in de natuur. De steun in 2017 is gebruikt voor de ontwikkeling 
van een documentaire over Rewilding Iberá (in het Engels en het Spaans), en een 
interdisciplinair handboek over effectief natuurbehoudmanagement. Inmiddels zijn er 
vijf jaguars in het fokcentrum en is verder gewerkt aan het herstel van het natuurgebied 
Iberá waar de jongen van de jaguars in de toekomst zullen worden uitgezet. In ARTIS 
werd in mei een lezing gegeven door Karina Spørring, van Conservation Land Trust over 
de herintroductie, in samenwerking met ARTIS-dierverzorgers.

 �   Natuurbehoud
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Polynesische boomslak 
In het Insectarium van ARTIS is een speciale kweekruimte ingericht voor de kweek 
van drie soorten boomslakken. Door een glazen wand kunnen bezoekers meekijken 
met de kweek. Klein als ze zijn, spelen de slakken een belangrijke rol in Tahiti. Ze eten 
afgestorven planten en bladeren. Het natuurbehoudproject gaat niet alleen over het 
terugzetten van de slakken in het wild; er wordt ook onderzoek gedaan en les gegeven 
aan scholen over betekenis van de slakken. Ook in 2017 heeft ARTIS nihoboomslakken, 
één van de in het wild uitgestorven Polynesische boomslakkensoorten, teruggeplaatst 
op Tahiti. Het ging om 300 slakken, aangevuld met 1.500 slakjes uit andere Amerikaanse 
dierentuinen, die via ARTIS naar Tahiti werden overgebracht. ARTIS nam deel aan het 
overleg van het fokprogramma in Londen. Tijdens het EAZA congres in 2017 gaf ARTIS-
dierverzorger Maartje de Vries een presentatie over het uitzetten van de slakken op 
Tahiti. 

Aziatische olifant 
De Aziatische olifant leeft aan de randen van bossen in India en Zuidoost-Azië en 
wordt met uitsterven bedreigd. Dat komt vooral door mensen: die jagen en stropen 
niet alleen, ze hebben er ook voor gezorgd dat het leefgebied van de olifanten steeds 
kleiner wordt en meer versnipperd is geraakt. Daardoor komen de olifanten steeds 
dichter bij mensen te leven, en verwoesten ze de oogst. Boeren komen daar tegen in 
opstand en doden olifanten. ARTIS helpt Awely, een Franse organisatie die zich inzet 
voor de Aziatische olifant en samen met de lokale bevolking ervoor probeert te zorgen 
dat mens en dier elkaar met rust kunnen laten. In 2017 zijn in India twee gebieden 
aangewezen in het Golaghat gebied in Assam waar in toenemende mate conflicten 
ontstaan tussen mens en dier. In deze gebieden wordt verder gewerkt met de lokale 
bevolking in het aanplanten van voor olifanten ‘niet-lekkere’ gewassen zoals citronella, 
citroengras, wilde kurkuma en suikerriet.

ARTIS zet zich in voor het verbeteren van de 
overlevingskansen van de Polynesische boomslak en zorgt 
ervoor dat ze weer terug worden geplaatst in het wild. 
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Afrikaanse pinguïn
De Afrikaanse pinguïn is endemisch voor het Afrikaanse continent en leeft langs de 
kusten van Namibië en Zuid-Afrika. Hij jaagt in zee op vis en broedt in kolonies op 
zandgronden en tussen de rotsen. De Afrikaanse pinguïn en vele andere dieren in 
hun leefgebied worden bedreigd. Klimaatverandering en overbevissing hebben een 
domino-effect gehad op het marine ecosysteem, wat resulteert in een gebrek aan vis 
om van te leven. ARTIS steunt SANCCOB, die de pinguïns en andere vogelsoorten redt, 
rehabiliteert, en terugbrengt in het wild om de afgenomen populaties te versterken. 
De organisatie heeft sinds 1968 al bijna 100.000 zeevogels opgenomen. In maart 2017 
is SANCCOB begonnen met de bouw van een nieuw en modern hospitaal waarvoor 
ARTIS extra ondersteuning heeft gegeven. De opening hiervan zal in het laatste kwartaal 
van 2018 plaatsvinden in combinatie met de viering van het 50-jarig bestaan. ARTIS 
ondersteunt ook SANCCOB’s Chick Bolstering-project. In dit project worden verzwakte 
en verlaten pinguïnkuikens verwijderd uit de wilde pinguïnkolonies en door SANCCOB 
verzorgd, zodat zij aangesterkt weer kunnen worden uitgezet in het wild. In 2017 zijn er in 
totaal 625 Afrikaanse pinguïnkuikens opgenomen in de rehabilitatiecentra op de West- 
en Oostkaap, waarvan 559 in Kaapstad. De executive director van SANCCOB was in 
2017 in ARTIS en gaf een presentatie aan medewerkers en vrijwilligers over het werk en 
de impact van SANCCOB. 

Zuidelijke hoornraaf 
De zuidelijke hoornraaf leeft op savannes en grasland. Hij komt voor in sub-Sahara 
Afrika van Kenia en Tanzania tot aan Angola, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Namibie 
en Zuid-Afrika. ARTIS steunt het Mabula Ground Hornbill Project voor de zuidelijke 
hoornraaf. Zij brengen kuikens met de hand groot die het in de natuur niet zouden 
overleden en zetten ze in familiegroepjes uit in gebieden waar ze lokaal niet meer 
voorkwamen. Ook krijgen schoolkinderen les over de hoornraaf in een uitgebreide 
educatie campagne die gemeenschappen bereiken in gebieden waar de soort van 
nature nog voorkomt. In aanvulling op het onderzoek, is in 2017 begonnen met een 
centrum gespecialiseerd in handopfok, werden zes dieren geherintroduceerd, en 
kregen 15.950 scholieren les over de soort. 

Afrikaanse wilde hond 
De Afrikaanse wilde hond komt voor in het oosten en zuiden van Afrika. Hij leeft in 
groepen op savannes, steppen en graslanden, zowel in laagland als in bergen. De 
Afrikaanse wilde hond wordt ernstig met uitsterven bedreigd. Er zijn er nog maar zo’n 
6.600 in het wild. De mens heeft ervoor gezorgd dat hun leefgebied ten zuiden van 
de Sahara versnipperd is geraakt. Er wordt gestroopt. Hoewel andere dieren meestal 
het doelwit van de stropers zijn, raken ook de wilde honden als bijvangst verstrikt in de 
strikken. Daarnaast staan aanrijdingen in de top 5 van doodsoorzaken. ARTIS steunt 
het Painted Dog Conservation Project in Zimbabwe. Bij dit project gaan alle kinderen 
rond de 12 jaar op safarikamp en leren ze over de wilde honden. Want wat je niet kent, 
wil je ook niet beschermen. In 2017 vonden er 28 safarikampen plaats, waarin 830 
kinderen les kregen. Ook gaat het project stroperij tegen én vangt het gewonde dieren 
op. Er werden 2.500 strikken gelokaliseerd en 14 stropers gearresteerd. Er worden op dit 
moment 18 roedels gemonitord.
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Knoflookpad 
De knoflookpad is één van de meest bedreigde amfibiesoorten van ons land. De 
Nederlandse naam komt van de knoflookgeur die bij gevaar uit de huid van de pad 
komt. Het aantal plekken in Nederland waar de padden kunnen leven is nu nog maar 
een kwart van wat het in 1950 was. Dat komt bijvoorbeeld doordat de beken en riviertjes 
waar ze in leven steeds meer van elkaar afgesloten zijn. ARTIS heeft samen met 
Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) een reddingsplan 
voor de knoflookpad gemaakt. In ARTIS worden de kettingen van eitjes opgekweekt 
tot het larven of kikkervisjes zijn. RAVON zorgt ervoor dat de knoflookpadden als 
kikkervisjes of jonge padden worden uitgezet op verschillende plekken in Nederland. 
In 2017 was ARTIS opnieuw betrokken bij het kweken, maar er vond grote sterfte van 
kikkervisjes plaats. Hiervoor werd geen duidelijke reden gevonden. 

Onechte gaviaal 
Onechte gavialen leven bij meren, rivieren en moerassen in Indonesië en Maleisië. De 
onechte gaviaal lijkt op een gaviaal, maar omdat hij minder dan 100 tanden in zijn bek 
heeft, wordt hij tot de echte krokodillen gerekend. De onechte gaviaal is een bedreigde 
diersoort. Er zijn minder dan 2.500 volwassen dieren over in het wild.. Doordat er 
minder bossen en moerassen zijn, en er op ze gejaagd wordt, gaat het steeds slechter 
met de soort. ARTIS steunt het natuurbehoudproject in Danau Sentarum National Park 
in Indonesië. Hier zijn de grootste nog overgebleven stukken veenmoerasbossen waar 
de onechte gaviaal graag broedt. In 2017 is met name educatie gegeven in dorpen die 
als gevolg van hun levenswijze (zij leven van jacht en visserij) een bedreiging voor de 
gavialen vormen. 

ARTIS zet zich in voor een duurzaam behoud van een 
levensvatbare populatie onechte gavialen in het Danau 
Sentarum National Park in Indonesië. 
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Komodovaraan 
De Komodovaraan is de grootste hagedissensoort ter wereld. Hij komt voor in Indonesië 
op een paar Kleine Soenda-eilanden, waaronder Flores, Komodo en Rinca. Hij houdt 
van tropische savannes met hoge grassen, maar is ook te vinden op stranden en droge 
rivierbeddingen. Omdat ze maar op zo weinig plekken leven, zijn ze een kwetsbare 
diersoort die moet worden beschermd. Ze worden vooral bedreigd omdat er steeds 
minder prooien zijn, omdat er op ze gejaagd wordt, en omdat hun leefgebied steeds 
kleiner wordt door de mens. ARTIS ondersteunt het Wae Wuul Reserve Protection 
Programme van de Komodovaranen in Komodo National Park, Indonesië. De lokale 
bevolking krijgt er les over hoe ze beter met het leefgebied van de varanen kunnen 
omgaan. De wildstand van de Komodovaraan én zijn prooi wordt er in de gaten 
gehouden. In 2017 werden onder meer trainingen over ecotoerisme gegeven aan de 
lokale bevolking. 

Vale gier 
De vale gier leeft in bergweiden en ongerepte, warme streken in Zuid-Europa en 
Noord-Afrika. Op zijn menu staan dode dieren. De vale gier is heel groot; hij heeft een 
spanwijdte van tenminste 2,4 meter. Hij kan vliegen tot wel 4,5 kilometer hoogte. Vanuit 
de lucht speurt hij naar kadavers. Een vale gier die een dode prooi heeft gezien, suist 
met een enorme vaart naar beneden. ARTIS draagt bij aan het fokprogramma van 
vale gieren. Omdat vale gieren aaseters zijn eten ze vaak ‘roadkill’, verkeersslachtoffers. 
Daardoor worden ze soms zelf ook slachtoffer van een ongeluk. In 2010 zijn vijf vale 
gieren uit een opvangcentrum in Spanje naar ARTIS gekomen. De gieren waren door 
(verkeers)ongelukken niet meer in staat goed te vliegen. In 2017 kwamen er in ARTIS 
twee kuikens uit het ei. Als deze jongen groot genoeg zijn, zullen ze worden uitgezet op 
Sardinië.

Samen met andere Europese 
dierentuinen geeft ARTIS steun aan een 
natuurbeschermingsprogramma van de 
kleine panda in Nepal.
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Perzische panter en natuur in Armenië
ARTIS verzorgt al jaren een mentoraat voor de Yerevan Zoo in Armenië, op het gebied 
van diercollectieplannen, veterinair, voeding en veiligheidsvoorschriften. Sinds 2016 
kwam meer nadruk te liggen op het voortbestaan van bedreigde wilde soorten in 
Armenië, zoals de herintroductie van de Perzische panter en bruine beer. In 2016 is 
een Wildlife Rescue Center voor bruine beren gebouwd, welke op dit moment dient 
als opvang en rehabilitatie van beren die geen moeder meer hebben, die gewond 
zijn en/of mishandeld en illegaal in gevangenschap werden gehouden op diverse 
plekken in Armenië. In 2019 zullen op basis van het huidige opvangcentrum de eerste 
herintroductiefaciliteiten voor de Perzische panter worden geopend. Dit onder meer 
dankzij de steun van ARTIS. Het doel van het centrum is de Perzische panterwelpen te 
trainen voor verdere herintroductie in het wild. 

Kleine panda
Samen met andere Europese dierentuinen geeft ARTIS steun aan een 
natuurbeschermingsprogramma van de kleine panda in Nepal. De kleine panda 
eet, net als zijn grote ‘neef’ de reuzenpanda, bamboe. De kleine panda is al heel lang 
opgenomen in het EEP, het Europese programma voor bedreigde diersoorten. Kleine 
panda’s leven in de Himalaya tussen de 1500 en 4000 meter hoogte, in een gebied 
dat reikt van Nepal tot diep in China. In dat grote gebied leven naar schatting slechts 
2.500 tot 10.000 dieren. Bossen met bamboe zijn essentieel voor het voortbestaan 
van de kleine panda. Het project waaraan ARTIS steun geeft, is het EEP Forest Guardian 
Programma in Noordoost-Nepal. Het project betrekt de plaatselijke bevolking bij het 
project, en zorgt bijvoorbeeld voor efficiëntere houtovens zodat de bevolking minder 
hout nodig heeft voor het koken.
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 � hoofdstuk 7

7
Steun ARTIS
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ARTIS als plek van samenkomst
ARTIS is niet alleen een groene oase in de stad, maar het is ook een mooie plek om 
bijeenkomsten te houden. Van van bruiloften tot congressen. De opbrengsten van 
deze evenementen dragen bij aan het behoud van ARTIS. Gelukkig weten daarom 
veel bedrijven en particulieren ARTIS te vinden als plaats van samenkomst. Nu door 
de restauratie van het Groote Museum de Konings- en Tijgerzaal tijdelijk gesloten zijn, 
vinden zij hun weg naar de andere locaties in het park, zoals de Blauwe Sterrenzaal in de 
Ledenlokalen, het Aquarium, en sinds het najaar van 2017 ook de Robbenzaal. Eind 2017 
tekenden de Universiteit van Amsterdam en ARTIS een overeenkomst waardoor het 
ARTIS-erfgoed weer compleet werd: dankzij de aankoop van het gebouw van de ARTIS-
Bibliotheek, kunnen de zalen in de bibliotheek ook gebruikt worden ten behoeve van 
evenementen. 

ARTIS als goed doel
ARTIS is een stichting en een goed doel, en kan haar missie en visie en maatschappelijke 
doelstellingen alleen realiseren dankzij de steun van derden. Wij zijn de vele 
particulieren en partners zoals vermogensfondsen, overheden en bedrijven die ARTIS 
in 2017 hielpen dan ook zeer erkentelijk. 

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, en of de financiën verstandig worden 
beheerd. Het CBF kijkt ook of er er duidelijkheid bestaat over de doelstellingen en de 
activiteiten, de organisatie transparant is en het geld van donateurs ook echt bij het 
goede doel terechtkomt. 

Wanneer u aan ARTIS geld geeft weet u dus dat het goed besteed wordt. 
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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 cashflow worden gefinancierd maar het 
overgrote deel zal via fondsenwerving gedekt moeten worden. De afgelopen jaren heeft 
ARTIS al veel geworven voor deze grote restauratie. Het totaal van de renovatie- en 
restauratiekosten van het Groote Museum-gebouw bedraagt € 22.660.000,-. 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 2,5 miljoen bestaande uit een 
hypotheek bij het Nationaal Restauratiefonds en bijna 4,7 miljoen uit onze eigen 
middelen. Wij zijn verheugd dat we de toezegging hebben gekregen dat het Drs. Cor 
Van Zadelhoff Fonds steun geeft. Dit fonds vermeerdert iedere gift voor het Groote 
Museum met 25%. Bij elke euro een kwartje erbij. 

Financieel overzicht Groote Museum
renovatie- en restauratiekosten Groote Museum  € 22.660.000 
(inclusief ontwikkelkosten)
       
Dekking 
BankGiro Loterij  € 4.500.000 
Eenmalige bijdrage Gemeente Amsterdam  € 2.300.000 
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  € 4.653.000 
Toegezegde particuliere schenkingen  € 793.400 
Drs. Cor Van Zadelhoff Fonds  € 725.000
DoCo Charitas  € 50.000 

Totaal dekking  € 20.228.400
Benodigde schenkingen en donaties  € 2.431.600
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Overheden
Ook in 2017 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 Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed omarmt de vernieuwingsvisie van ARTIS en ondersteunt de 
restauratie van het Groote Museum. 

In 2017 ontving ARTIS in het kader van SDE+ regeling subsidie voor het plaatsen van een 
grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak van restaurant de Twee Cheetahs. Het 
draagt bij aan de duurzaamheidsambities van ARTIS. 

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 de eigen 
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 eerder ook 
de Ledenlokalen. Daarom ondersteunt het VSBfonds de restauratie en herbestemming 
van beide monumenten en het herstel van de historische parkstructuur. 

Zoals eerder 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 2017 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. 

De financiële steun van Stichting Goede Doelen Nh1816 is bij de ontwikkeling van het 
nieuwe verblijf voor de jaguars en de wallaby’s van cruciaal belang geweest. Deze nieuwe 
verblijven zouden niet tot stand zijn gekomen 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. ARTIS 
is heel dankbaar dat de Stichting Goede Doelen Nh1816 heeft uitgesproken structureel 
te ondersteunen. Een betrokkenheid die zich in 2017 – naast de ruimhartige steun aan 
de nieuwe verblijven – vertaalde in een partnerschap in de ARTIS-Zoomeravonden 
waardoor ruim 5.000 leden van de coöperatie in de zomer naar ARTIS kwamen.
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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. 

Particuliere steun 
ARTIS is erg dankbaar dat zij zoveel steun mag ontvangen van particulieren. 
Particulieren steunen ARTIS op verschillende manieren. Zo ontvingen we in 2017 voor  
€ 226.000 aan nalatenschappen en legaten. 

Daarnaast kreeg ARTIS in 2017 € 1.342.000 uit eenmalige schenkingen. Dit is bijna een 
miljoen meer dan in 2016. Dit komt met name doordat we meer eenmalige donaties 
hebben ontvangen van particulieren en door de bijdragen voor het Groote Museum. 

Dankzij de 582 Vrienden van ARTIS is ruim € 58.000 opgehaald. Voor de Vrienden 
van ARTIS organiseert ARTIS twee maal per jaar een speciaal evenement. Om 
elkaar te leren kennen en de Vrienden te bedanken voor hun betrokkenheid en 
steun. In juni 2017 werden alle Vrienden uitgenodigd voor de opening van het nieuwe 
olifantenbuitenverblijf en in oktober organiseerde ARTIS een Vriendenavond waar de 
nieuwe ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius de Vrienden verwelkomde en de ARTIS-
bioloog een lezing hield over bionica.

In november 2017 vroegen we de leden van ARTIS om een bijdrage voor vernieuwingen 
in het ARTIS-Park via een acceptgiro bij het tijdschrift. Hier is gul op gereageerd. Meer 
dan 480 leden maakten een gift over. 

Tijdens het 1-jarig bestaan van de 
ARTIS-kring werden nieuwe leden 
toegelaten.
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Kring ARTIS-Groote Museum
Deze kring bestaat uit de donators en stichters van de restauratie en vernieuwing van 
het Groote Museum. De Kring wordt actief betrokken bij de realisatie van het Groote 
Museum en bestaat uit verschillende niveaus. Ieder niveau krijgt bepaalde privileges, 
zowel tijdens de periode van restauratie als nadat het gebouw gereed is. Het Drs. Cor 
Van Zadelhoff Fonds geeft structurele steun. Dit fonds vermeerdert iedere gift voor 
het Groote Museum met 25%. Bij elke euro een kwartje erbij. In 2017 werd de fundering 
onder het Groote Museum gelegd.  
De partners die de restauratie mede mogelijk maken, spijkerden koperen plaatjes met 
een persoonlijke boodschap op een ruim twaalf meter lange dwarsbalk die symbool 
staat voor hun fundamentele steun. 

ARTIS-Kring
De tweede kring is een netwerkkring, de ARTIS-Kring. In 2017 traden achttien nieuwe 
leden toe tot de ARTIS-Kring. Dit is een van de twee donateurskringen van historische 
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra. Doel van de ARTIS-Kring is 
dat de Kringleden niet alleen financieel maar ook inhoudelijk actief bij ARTIS betrokken 
worden. Vier maal per jaar is er een speciale bijeenkomst voor en door de Kring. Zo was 
er in januari een bijeenkomst met als gast astronaut André Kuipers en in september een 
themabijeenkomst rondom het thema Volle Maan. 

Partnerschappen
ARTIS ontvangt veel steun van het bedrijfsleven. We worden bijgestaan op het 
gebied van kennis en financiële steun. Dit kan vanuit een gemeenschappelijk doel 
zijn, bijvoorbeeld omdat ARTIS en de destreffende partner zich beide richten op 
duurzaamheid. Of ARTIS dient in de samenwerking als platform voor partners: als 
ontmoetingsplek en als kennisplatform.

De bijdragen zijn heel divers. Zo vinden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en 
ARTIS elkaar in het uitdragen van boodschappen over bewust omgaan met water.  
In 2017 werd aan de Amsterdamse gracht in het ARTIS Aquarium een nieuwe opstelling 
toegevoegd, die de bezoeker bewust maakt van de risico’s van plastic in het water.  
Ook bestaat het water in het nieuwe olifantenverblijf uit grachtenwater, dat zo schoon is 
dat de olifanten hier in kunnen zwemmen. Dit kan doordat Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht constant werkt aan de waterkwaliteit.
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ARTIS is zeer dankbaar dat veel bedrijven haar missie en visie ondersteunen en zich 
aan ARTIS hebben verbonden in de vorm van een adoptie. Vaak is dit de adoptie van 
een dier, maar erfgoedstukken in het park, zoals de beelden, kunnen ook worden 
geadopteerd. In 2017 waren er enkele bedrijven die ervoor kozen niet een dier of beeld, 
maar juist een boom in het ARTIS-Park te adopteren.

Opvallend in 2017 was dat maar liefst 22 adoptanten hun bestaande adoptiebijdrage 
hebben verhoogd. Onder adoptanten is een tevredenheidsonderzoek gehouden, 
waaruit een NPS van 8,5 naar voren kwam. Deze Net promotor score drukt uit in 
hoeverre de partner een adoptie zou aanbevelen aan derden. Deze goede score duidt 
op een hoge betrokkenheid van partners. Het aantal MKB-bedrijven dat ARTIS steunt 
nam toe. Daarnaast waren er steeds meer bedrijven die naast steun ook aanvullende 
producten afnamen, zoals lidmaatschappen, toegangskaarten of winkelproducten. De 
ARTIS-winkel heeft sinds dit jaar een veel hoger aantal producten uit eigen ARTIS-lijn, 
waaraan ook altijd een educatief element wordt toegevoegd. Een voorbeeld is ING, 
al vele jaren adoptant van de leeuwen, dat rugzakken met leeuwenprint en met een 
infographic over de leeuw afnam voor hun klanten.

 � Steun ARTIS
 Hoofdstuk 7

ARTIS en Corbion onthullen 
Plantaardig plastic in Micropia.
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De partners van ARTIS-Micropia voelen zich inhoudelijk zeer betrokken bij de missie 
van het museum en het onder de aandacht brengen van microbiologie bij een brede 
doelgroep. Fouding innovation partner is DSM. Om haar maatschappelijke taken te 
kunnen vervullen, zoekt Micropia haar partnerschappen bij innovatieve bedrijven.  
Met haar partner Corbion werd in 2017 een nieuwe opstelling ontwikkeld, Plantaardig 
plastic. Meer hierover leest u in het hoofdstuk ARTIS-Micropia. Met vaste partner Yakult 
werd het contract dit jaar verlengd. 

Andere partners van Micropia zijn BASF, Philips Signage Solutions, Philips, ZEISS, Chrisal, 
Janssen Preventie Centrum, VWR, PresTop, De Bierkoning, S+B, Galapagos, NGI, het 
Ministerie van Economische Zaken, EFRO, gemeente Amsterdam, Universiteit Leiden, 
Janivo Stichting, GGD Amsterdam, CBS, KNVM, Life, Vitens en Waternet.
ARTIS is de volgende adoptanten dankbaar voor hun steun in 2017:

Bedrijf  Adopteert

11 Zelf Makelaars B.V. dwergoeistiti
4Technici  hamerkop
ACE Company B.V. kleine panda
ADP  keizertamarin
Aeroprint  trompetzwaan
Amsterdam Marriott hotel en Renaissance hotel netgiraffe
Amstone Taxs Lawyers BV koppel Afrikaanse pinguïns
Andantino  westelijke laaglandgorilla 
Arbo Unie  netpython
art hotel Spaander roze pelikaan
Betonatelier B.V. luipaardhaai
Betonatelier B.V. Alpensteenbok
Binnenstad Advocaten (homo)koppel Afrikaanse pinguïns
Blue Sky Group Holding B.V. zwarte zwaan
Boon Edam struisvogel
Bouwteam P & O stokstaartje
Bovertis   kameleon
Brouwerij ‘t IJ struisvogel 
Canal Company capibara
Canon Business Centre  chimpansee
ChipSoft  mandril 
CSU Cleaning chimpansee 
CTS GROUP European Distribution  stokstaartje
CTSN Group kameel 
De Bijenkorf bijenkorf
De Nederlandsche Bank oehoe
De Vier Elektromotoren kea
Dear Amsterdam gestreept stinkdier
Deka Supermarkten BV Aziatische olifant 
Deliveroo  Bennett wallaby

 � Steun ARTIS
 Hoofdstuk 7 56

Jaarverslag 2017 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



Bedrijf  Adopteert

Dreamcatch B.V. koppel Afrikaanse pinguïns
Duyts Bouwconstructies roelroel koppel
E. Scheeren koppel Afrikaanse pinguïns
Ecomama hotel margay
Elipslife  twee Alpensteenbokken 
Elspec  sidderalen
Endymion Amsterdam axolotl
EnGarde body Armor Maleise rivierschildpad
Exact  rode ibis
First Line Security sneeuwuil
Flevo Security groene wateragame
Fort Advocaten vale gieren
Galeria Kaufhof GmbH (HBC) drie Hudson Bay wolven
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf  dwergoeistiti
Gebro B.V. Aannemingsbedrijf  rode vari’s
Gemeente Purmerend oehoe
Geofoxx  hamerkop
GewoonMaurice Mombassa treinmiljoenpoot
Giesen Ten Kate bonte geit
Greenlink  Aldabra reuzenschildpad 
Hazet  wasbeer 
Hellebrekers Technieken water zeeleeuwen
HMH groep stokstaartje
Koninklijke Industrieele Groote Club sneeuwuil
HSH Schilderwerken koppel Afrikaanse pinguïns
Ibis UvA  rode ibissen
IJbouw  lepelaars
Hoegh Autoliners zeewater 
ING   leeuwen
Ingenieursbureau Passe-Partout dwergotter
Jump! Communicatie roodoogmakikikker
Kantjil & De Tijger kantjil
Kasteel Metaal B.V. chimpansee
Kiwa Compliance  koppel Afrikaanse pinguïns
Koffiebranderij “de Amstel” hazelaar
Koninklijke Auping bv chimpansee 
Koninklijke Saan netgiraffe
Kooij Laminations glasvleugelvlinder 
TBI Bouwcombinatie | Koopmans 
| Mobilis | Nico de Bont  grote textorwever
Köster advocaten rode ibis
Lebrun   stierkophaai
Lexence advocaten grote koedoes 
Macero EVS koppel Afrikaanse pinguïns
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Bedrijf  Adopteert

Malenstein Air B.V. stokstaartje 
Marion G. Polak Stichting pinché-aapjes
Marketing Penguin koppel Afrikaanse pinguïns
Marodan B.V. Hudson Bay wolf
Matise  mandril
Mattens Register Accountants zwartstaartprairiehonden
Maykin Media BV goudwanggibbon
Meerleveld Hudson Bay wolf 
Meijers   Aldabra reuzenschilpad 
Merkenbureau Knijff & Partners B.V. stokstaartje
Meubelspuiterij Van der Wolf mandril
Mevrouw M.M. Voûte-De Gaay Fortman blauwe pijlgifkikkers
Miedema-AGF mandril 
Miele Nederland B.V. wasbeer 
mr. M. Brainich vBF zwarte slingerapen
Mullervisual chimpansee 
Nuon   Afrikaanse pinguïn-koppels
Nijssen  piranha’s
Noord Hollandse Glascentrale B.V. goudwanggibbon 
Olfasense  tapir 
OLVG  chimpansee 
Operatandarts Roelant de By Bennett wallaby
ORAM  de koralen
Oriental Art Co TA-HWA kleine panda’s
ORTEC  koppel Afrikaanse pinguïns
OTH architecten fennek 
Parlevliet & Van der Plas koppel Afrikaanse pinguïns
Patina  chimpansee 
Phanta Vision de zeepaardjes
Ramkema Beheer bv Afrikaanse pinguïns
Randstad Elektrotechniek witgezichtsaki
Randstad Elektrotechniek Dianameerkat
Restaurant Wilde Zwijnen penseelzwijn
RON - A.D. beermarters 
Roskam  koppel Afrikaanse pinguïns
Rots Maatwerk Zuid-Amerikaanse tapir 
Schadenberg Bennett wallaby
Schadenberg koppel Afrikaanse pinguïns
Schilder & Zo margay 
Northern Divine Caviar sterlet
Sealteq Group / Ivacon B.V. kleine verpleegsterhaai
Soops   uilvlinder
Sourcewell  stokstaartje
Specsavers International BV Californische zeeleeuw 
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Bedrijf  Adopteert

STS Engineering B.V. algazel
Suriname Holidays luiaard
Syx Automations B.V.  zwarte kuifmakaak 
Tapir Tape  Zuid-Amerikaanse tapir 
Teeuwissen Madagascar daggekko
Telfort  goudwanggibbon koppel
thyssenkrupp Liften BV twee Alpensteenbokken
Trends for Rent koppel Afrikaanse pinguïns
Troostwijk Taxaties B.V.  tête-a-tête stoel bij Lemurenland
Unica Installatietechniek  ringstaartmaki
Van Dorp Installaties Jan van Gent
Van Meeuwen Holding BV Afrikaanse pinguïn-koppels
VBVB ICT  brilbladneusvleermuis
VGA Verzekeringen sneeuwuil
VKS nv  lama
VOLA Nederland B.V. Europese kraanvogel
Waterschap Amsterdamse gracht
Waterschap Plastic opstelling Aquarium
Wienerberger B.V. Alpensteenbok
Wintertaling talingen
Wire Weaving Dinxperlo hyacinthara 
Yip Management NL westelijke laaglandgorilla 
Ypma  beverratten
Zon & Co  bamboe
Zwartjes van 1883 Californische zeeleeuw 
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 � hoofdstuk 8

8
Organisatie
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Voor ARTIS als organisatie was de grote verandering van 2017 vanzelfsprekend het 
afscheid van Haig Balian en de komst van Rembrandt Sutorius als directeur.  
In de maanden voorafgaand aan zijn officiële aantreden op 1 november, verdiepte hij 
zich in ARTIS door op veel afdelingen mee te lopen en te spreken met de medewerkers. 
Dit werd door de organisatie zeer gewaardeerd.

In 2017 waren er binnen ARTIS 509 mensen aan het werk, verdeeld over 149 
medewerkers, een flex-schil van 39 personen, 29 oproepkrachten en 292 vrijwilligers. 
ARTIS streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw en man/vrouw-verdeling 
van het personeelsbestand. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan een goede 
samenwerking in de breedte tussen de verschillende vakgroepen en clusters. 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 aan bod als de missie en visie van ARTIS, en het 
publieksgericht denken en handelen. 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. 

Om de verschillende afdelingen en clusters in ARTIS handvatten te geven voor 
betere samenwerking kreeg een grote groep van 63 medewerkers in 2017 een 
cursus projectmatig werken. Zij leerden hierin over de rollen binnen een project, 
het opstellen van een duidelijk plan van eisen en een afgebakend doel. Doel is het 
projectmatig werken in 2018 in de hele organisatie uit te rollen en ARTIS zo verder te 
professionaliseren. 

ARTIS streeft naar een professionele en flexibele organisatie die eenvoudig kan inspelen 
op veranderingen. Als onderdeel van de herstructurering uit 2016, zijn in 2017 de twee 
vakgroepen Dier 1 en Dier 2 samengevoegd onder een vierkoppig team van senioren, 
die vallen onder de clustermanager. Flexibiliteit 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. 

Hoewel ARTIS dus streeft naar een flexibele organisatie, inclusief een flexibele schil, 
vindt zij het ook belangrijk om goede mensen te waarderen en behouden. In 2017 
kregen tien medewerkers een contract voor onbepaalde tijd aangeboden.
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 2017 was er sprake van een hoog 
ziekteverzuim van 8,2 %. Dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken (6%). 
De afdeling personeel en organisatie doet een onderzoek naar het uitvoeren van een 
periodiek medisch onderzoek onder haar medewerkers. 89 medewerkers werden dit 
jaar gevaccineerd in het kader van zoönose.
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In Rembrandt Sutorius vindt ARTIS een directeur die veel waarde hecht aan de interne 
organisatie; zowel op het gebied van professionaliteit als cultuur. Op zijn initiatief werd 
eind 2017 een medewerkersonderzoek opgezet en uitgevoerd. De resultaten daarvan 
zullen in 2018 worden geanalyseerd en besproken, en waar nodig leiden tot actie. Ook 
werd een start gemaakt met het vernieuwen van het functiehuis van ARTIS.

Vrijwilligers en stagiairs
Vrijwilliger zijn onmisbaar voor ARTIS. In 2017 waren er 292 vrijwilligers actief op ARTIS. 
Van hen is 61 % vrouw, met een gemiddelde leeftijd van 52 jaar. Omdat hun werk wel 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend is, en zij een belangrijk deel van de organisatie uitmaken, 
is in 2017 het vrijwilligersreglement vernieuwd. Daarnaast zijn de voorbereidingen 
getroffen voor een vrijwilligersonderzoek, dat in 2018 zal plaatsvinden.

Het grootste deel van de vrijwilligers is publieksvrijwilliger of rondleider en heeft dus 
direct contact met de bezoekers. Zij geven rondleidingen, beantwoorden vragen 
van bezoekers in Micropia of houden toezicht bij dierverblijven: het wallabyverblijf, 
Apenhuis, Lemurenland en het Vlinderpaviljoen. In het Planetarium worden in vakanties 
en ieder weekeinde live-voorstellingen gehouden, waarbij bezoekers in diverse thema’s 
door het heelal worden gevlogen. Dit alle onder leiding van de Planetariumvrijwilligers, 
die daarvoor een uitgebreide opleiding hebben gehad. Ook zijn er vrijwilligers die ARTIS 
meer achter de schermen helpen: in het laboratorium van Micropia, of bijvoorbeeld op 
kantoor bij het registreren van de diergegevens. 

Daarnaast is ARTIS een geliefde plek om stage te lopen. Dit ondersteunt onze 
educatieve doelstellingen. In 2017 liepen maar liefst 94 studenten stage op ARTIS, tegen 
66 stagiairs het jaar daarvoor. Stages zijn er op bijna alle afdelingen, dierverzorging tot 
vormgeving en van fondsenwerving tot educatie. 

In ARTIS wordt veel belang gehecht 
aan een goede samenwerking.
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De Afrikaanse wilde honden werken samen 
om het aas aan de kabel te bemachtigen.
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Bestuursverslag

Doelstelling, missie en visie
ARTIS heeft haar missie en visie in 2016 herzien en beschreven in het rapport  
De Gezichten van ARTIS, dat als vijfjarenplan kan worden gelezen. Haar doelstelling, 
missie en visie zijn als volgt:

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

Dat doet ARTIS als volgt:

1.   Behouden van het erfgoed van ARTIS: ARTIS is een plek die gecultiveerd en 
gepreserveerd moet worden. Ze heeft een rijke historie in architectuur en als 
burgervereniging en vervult al bijna twee eeuwen een belangrijke rol voor de stad 
Amsterdam. ARTIS wil het publiek met haar park bewust maken van dit culturele en 
materiële erfgoed.

2.   Aanspreken van een breed publiek: ARTIS is voor iedereen, voor jong en oud 
en ongeacht sociaal milieu. ARTIS trekt een zo breed mogelijk publiek aan door 
iedereen op een laagdrempelige en recreatieve manier de natuur te laten ontdekken 
en beleven. Haar functie als park maakt ARTIS een sociale ontmoetingsplaats voor 
de bezoekers. 

3.   Overdragen van kennis over de natuur in brede zin, en inspireren en stimuleren 
verantwoordelijk met natuur om te gaan:

ARTIS is een educatief instituut waar mensen zowel formeel als informeel leren over de 
natuur en hun eigen rol daarin. Publiek dat het park bezoekt wordt geprikkeld en beleeft 
de natuur doordat zij onontkoombaar dichtbij gebracht wordt, maar er is ook genoeg 
te ontdekken voor hen die actief op zoek gaan naar het vergaren van nieuwe kennis. Er 
is een gelaagd educatief aanbod om eenieder aan te spreken en te inspireren meer te 
leren, van bebording en rondleidingen tot schoolexcursies en ARTIS Academielezingen. 
ARTIS wil meer bewustwording creëren bij de mens over haar eigen rol in en 
afhankelijkheid van de natuur. 
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Visie
ARTIS is een ontmoetingsplek waar we de natuur op een vindingrijke manier dichtbij 
brengen en debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en 
behandelt.

Dat doet ARTIS als volgt:

1.   Natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen: ARTIS is laagdrempelig en 
benadert haar educatie op een vindingrijke, gelaagde en recreatieve manier. ARTIS 
wil het leerproces op creatieve manieren vormgeven. ARTIS zet haar park, dieren, 
collecties, erfgoed en duurzaam handelen op een optimale manier in om een breed 
publiek kennis over te dragen, de zintuigen te prikkelen en de natuur te laten ervaren. 
ARTIS brengt de natuur daardoor zowel fysiek als emotioneel en intellectueel 
dichtbij. Alles wordt gecombineerd met recreatieve elementen om een ARTIS-
bezoek zo leuk mogelijk te maken.

2.   ARTIS als ontmoetingsplek en facilitator: ARTIS is een sociale ontmoetingsplek 
waar veel verschillende mensen samenkomen om zich te verpozen en te genieten 
van de natuur. Het park, de lokalen en musea vormen echter ook de basis voor de 
forumfunctie van ARTIS, waarmee zij debat over de waarde van en omgang met 
natuur faciliteert.

  Door haar centrale locatie, haar netwerk, toegankelijkheid voor een breed publiek en 
rol in de maatschappij, is ARTIS als geen ander instituut in staat natuurproblemen 
ter discussie te stellen in het maatschappelijk debat. ARTIS verbindt en betrekt 
verschillende externe partijen, zoals andere musea, natuurinstellingen, scholen en 
duurzame bedrijven. Zo biedt zij hen de gelegenheid kennis en gedachten over de 
natuur uit te wisselen en te discussiëren over natuurkwesties. 

3.   ARTIS’ voorbeeldfunctie: Zelf geeft ARTIS het goede voorbeeld wat betreft de 
omgang met natuur – bijvoorbeeld wat betreft het duurzaam inrichten van de eigen 
organisatie, het verzorgen van dieren en planten, het bouwen, restaureren, inrichten 
en onderhouden van dierverblijven, het recyclen van afval, een duurzaam energie- 
en waterverbruik, het ondersteunen van natuurbehoud – en is transparant over de 
resultaten hiervan.

Risico’s en onzekerheden
Los van de praktische risico’s die samenhangen met het houden van dieren, zijn 
er verschillende risico’s voor ARTIS. Een daarvan is een mogelijke terugval van 
bezoekcijfers, die veroorzaakt zou kunnen worden door diverse factoren, van zoönosen 
tot afnemend bezoek aan Amsterdam. Om dit risico te kunnen opvangen, houdt ARTIS 
een continuïteitsreserve aan.
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Een ander risico is de mogelijkheid dat ARTIS onvoldoende fondsen weet te werven 
om de noodzakelijke vernieuwing van ARTIS voort te zetten – door korting op de 
overheidssubsidie is ARTIS meer afhankelijk van fondsenwerving. Daarom zet ARTIS 
extra in op fondsenwerving, en is in de afgelopen jaren naast een actieve groep 
bedrijfsmatige partners, zoals adoptanten, ook een grote groep particuliere steungevers 
geworven: deze bestaan uit een Kring ARTIS-Groote Museum, de ARTIS-kring en de 
Vrienden van ARTIS. Daarnaast zijn er periodieke schenkers en particulieren die ARTIS 
steunen via de BankGiro Loterij. 

Ten slotte is een risico het feit dat er in ARTIS veel grote vernieuwingsprojecten van 
monumentale gebouwen lopen, zoals die van het ARTIS-Groote Museum en in de 
toekomst het ARTIS-Aquarium. Het restaureren en vernieuwen van een monument 
kost veel geld. ARTIS heeft verschillende projectmatige en financiële procedures 
ingesteld om deze kosten te kunnen beheersen.

Financiën en governance
ARTIS hanteert een voorzichtig financieel beleid. De liquiditeiten worden aangehouden 
met inachtneming van de randvoorwaarden die zijn vastgelegd in een treasurystatuut. 
Hierin staat bijvoorbeeld vermeld dat ARTIS haar middelen uitsluitend in liquide vorm of 
Nederlandse staatsobligaties mag aanhouden.

Binnen ARTIS gelden voorts de normaal te achten financiële richtlijnen en 
beheersingsprocedures die van een organisatie van deze omvang mag worden 
verwacht. Hierbij moet worden gedacht aan aanbestedingsregels en andere 
procedures van financiële en administratieve aard. De Raad van Toezicht van ARTIS 
wordt maandelijks geïnformeerd over de financiële stand van zaken en andere 
indicatoren. 

Communicatie met belanghebbenden
ARTIS heeft verschillende stakeholders, waarmee zij op verschillende wijzen 
communiceert. Het publiek is ARTIS’ belangrijkste belanghebbende. ARTIS stelt zich 
immers ten doel haar bezoekers te inspireren en stimuleren verantwoordelijk met 
natuur om te gaan. Vaste bezoekers van ARTIS hebben vaak een lidmaatschap. Deze 
leden van ARTIS krijgen viermaal per jaar een ARTIS-tijdschrift thuisgestuurd. Dit 
prijswinnende relatieblad houdt hen op de hoogte van thema’s als dieren, planten, 
microben, het erfgoed, de planeten, natuurbehoud en duurzaamheid.  
Ook vernieuwingsprojecten komen hierin aan bod. Velen volgen ARTIS  op sociale 
media of zijn lid van de ARTIS-nieuwsbrief. 

Ook de PR-afdeling speelt een belangrijke rol in het informeren van belanghebbenden: 
ARTIS is veelvuldig in de media, zowel op tv en radio als online en in gedrukte pers. Ook 
op deze wijze wordt het publiek geïnformeerd over openingen, evenementen en andere 
belangrijke ontwikkelingen.
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Particuliere steungroepen, zoals de Vrienden van ARTIS, de ARTIS-Kringleden en de 
leden van de Kring Groote Museum, ontvangen eigen nieuwsbrieven en worden enkele 
keren per jaar op ARTIS ontvangen voor bijeenkomsten.

Met haar partners, zowel overheid en fondsen als bedrijven, onderhoudt ARTIS een 
intensieve relatie. Zo is met de gemeente Amsterdam geregeld contact. De partners 
worden uitgenodigd voor evenementen en relatiedagen en via direct contact op de 
hoogte gehouden van de voortgang in ARTIS. Ook zij ontvangen het ARTIS-tijdschrift. 
Met het oog op duurzaamheid wordt geen papieren jaarverslag meer verzonden; wel 
ontvangen alle partners bericht van het online verschijnen hiervan.

Maatschappelijke aspecten
ARTIS heeft social impact en creëert waarde voor Amsterdam op verschillende 
gebieden: 
 
•   ARTIS trekt bewoners én bezoekers van metropoolregio Amsterdam.  

ARTIS ontvangt jaarlijks een diverse groep van 1,4 miljoen bezoekers. 
•  ARTIS’ positieve reputatie straalt af op de stad. ARTIS is een sterk merk met een 

naamsbekendheid van 99 procent in Nederland. Voor binnenlandse bezoekers 
staat ARTIS voor Amsterdams. Internationaal gezien draagt ARTIS-Micropia, door 
het winnen van verschillende Europese museumprijzen en haar unieke rol als enige 
microbenmuseum ter wereld, bij aan de reputatie van Amsterdam als wereldstad. 

•  ARTIS is de groene long van de stad. Veel Amsterdammers komen weinig in 
aanraking met natuur. Voor vele generaties stadskinderen is ARTIS één van de 
weinige plekken waar zij natuur kunnen beleven, met al hun zintuigen. Het park vormt 
de context voor alles wat ARTIS is, met meer dan 700 bomen van 200 verschillende 
soorten. Het is het vroegste, nog bestaande 19de-eeuwse stadspark van 
Amsterdam. ARTIS is een arboretum en aspirant-lid van de vereniging Botanische 
Tuinen. 

•  ARTIS’ vrij toegankelijke Artisplein is een nieuwe bestemming in de stad.  
In 2014 gaf ARTIS een deel van haar ruimte, ‘terug’ aan de stad door het Artisplein vrij 
toegankelijk te maken. 

•  ARTIS brengt historie terug in Amsterdam. ARTIS werkt aan het in ere herstellen 
van de parkstructuur van het 19de-eeuwse stadspark. In het ARTIS-Park staan 26 
rijksmonumenten en een gemeentelijk monument, die zijn of worden gerestaureerd. 

•   ARTIS zorgt voor spreiding van de toenemende stroom toeristen in het centrum 
van Amsterdam. ARTIS ontvangt jaarlijks ongeveer 325.000 toeristen.

Duurzaamheid
•  ARTIS is aanjager op het gebied van duurzaamheid. ARTIS wil aanjager zijn op het 

gebied van duurzaamheid, en op innovatieve wijze barrières slechten, onder meer in 
de verduurzaming van monumentale gebouwen. Zie het hoofdstuk Duurzaamheid 
in dit jaarverslag voor een overzicht.
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Dierenwelzijn 
•  ARTIS is expert op het gebied van dierenwelzijn. Binnen de educatieve 

doelstellingen van ARTIS is het creëren van bewustzijn en het bieden van een 
handelingsperspectief aan de bezoeker een van de belangrijkste speerpunten. 

•  ARTIS draagt bij aan natuurbehoud, in en buiten ARTIS. ARTIS levert een bijdrage 
aan het behoud van de biodiversiteit, in ons eigen land en in de ons omringende 
wereld. Uitgangspunt bij de natuurbehoudprojecten is dat zij altijd bijdragen aan een 
beter begrip van de lokale bevolking over het belang van biodiversiteit. 

•  ARTIS ondersteunt de vele inheemse dier- en plantsoorten die naar het park toe 
komen om te leven. Bijvoorbeeld door het maken van nestkasten voor inheemse 
vogels en vleermuizen. 

•  ARTIS zet substantieel in op onderzoek naar diergedrag ten behoeve van 
gedragsverrijking. ARTIS huisvest haar dieren op een zo goed mogelijke manier 
en vindt het stimuleren van natuurlijk gedrag bij dieren belangrijk. Door middel van 
gedragsverrijking geeft ARTIS het dier de mogelijkheid zijn natuurlijke behoeften te 
uiten en zo natuurlijk gedrag te laten zien. 

Sociale impact
•  ARTIS biedt participatieplaatsen aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. ARTIS werkt samen met Pantar Amsterdam op het gebied van 
participatieplaatsen en werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Jaarlijks werken zo’n 15 mensen per jaar via Pantar in ARTIS.

•  ARTIS heeft voor haar vele vrijwilligers een sociale functie. ARTIS kan niet zonder 
haar bijna 300 vrijwilligers, het grootste aantal van alle musea in Amsterdam. 
Vrijwilligers zijn net als medewerkers onderdeel van ARTIS. 

•  ARTIS biedt als leerbedrijf vele stageplaatsen. ARTIS is een leerbedrijf en een 
geliefde plaats om stage te lopen. Dit ondersteunt de educatieve doelstellingen.

•  ARTIS geeft tot 75 % korting aan (Amsterdamse) studenten. ARTIS vindt het 
belangrijk dat ook de studentendoelgroep het ARTIS-Park kan bezoeken. Het ARTIS-
studententarief (tot 75 % korting) geldt voor studenten van diverse Amsterdamse 
onderwijsinstellingen. In ARTIS-Micropia krijgen studenten tot 50 % korting. 

•  ARTIS-hoogleraren van Amsterdamse universiteiten verzorgen collegereeksen. 
De ARTIS-hoogleraar verbonden aan de UvA doceert onder meer over cultuur en 
landschap. De Micropia-hoogleraar verbonden aan de VU onder meer over het 
microbioom.

•  ARTIS biedt kwetsbare groepen kortingen of gratis toegang. ARTIS spant zich in 
om kwetsbare sociale groepen ook toegang te geven tot het park, zodat ook zij de 
natuur van dichtbij kunnen ervaren. Enkele voorbeelden: Stadspashouders krijgen 
afhankelijk van de status van hun pas verschillende kortingen op ARTIS, en een deel 
van hen krijgt een periode van het jaar gratis toegang tot zowel ARTIS als Micropia. 
En vluchtelingen uit Amsterdamse noodopvang bezoeken ARTIS. In de afgelopen 
jaren verzorgde ARTIS vele gratis bezoeken aan het park voor vluchtelingen uit de 
noodopvang. Dit in samenwerking met Projectteam Noodopvang Vluchtelingen 
Amsterdam.
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10.1  Vermogensbeleid
10.1.1  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 en kosten voor diervoeding dient 
te bedragen. 

10.1.2  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. 

10.1.3  Bestemmingsfondsen

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

10.2  Boekjaar 2017

Het jaar 2017 was voor ARTIS goed en bestendig. De bezoekcijfers laten een record van 
ruim 1,4 miljoen bezoekers zien. 
Evenals in 2016 werd er ruimhartig aan ARTIS geschonken; ARTIS ontving in 2017 een 
bedrag van in totaal € 644.500 aan geoormerkte schenkingen voor de restauratie van 
het ARTIS-Groote Museum. Dit was bijna het dubbele van het begrote bedrag van  
€ 350.000.
Daarnaast ontving ARTIS in 2017 voor een bedrag van ruim € 226.000 aan 
nalatenschappen en legaten, terwijl € 75.000 begroot was.
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. 

Ondanks de sluiting van de Koningszaal en Tijgerzaal in het Groote Museum als gevolg 
van de restauratie en renovatie van het gebouw, is ARTIS in staat gebleken ruim 30% 
boven begroting aan evenementenomzet te realiseren. Met name de meer frequente 
inzet van het ARTIS-Aquarium en de opening van de volledig vernieuwde Robbenzaal 
als evenementenlocatie hebben daar aan bijgedragen.
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Eind 2017 heeft ARTIS een eenmalige bijdrage van de gemeente Amsterdam 
ontvangen ter hoogte van € 2,3 miljoen om de transitie naar een structureel lagere 
instandhoudingssubsidie te faciliteren. Dit bedrag zal aan de restauratie en renovatie 
van het Groote Museum worden besteed.

In 2017 nam ARTIS de beslissing de ontwikkeling van de museale inrichting van het 
Groote Museum volledig te herzien. Dientengevolge is besloten een deel van de 
voorbereidingskosten (€ 1,3 miljoen) in het boekjaar 2017 in de exploitatiekosten op te 
nemen.

Het dagbezoek is in 2017 ten opzichte van het jaar 2016 licht gestegen met 2,4%; het 
ledenbezoek steeg met 8,6%, na enkele jaren van een lichte daling.
Het totale bezoek steeg in 2017 met 4,4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bezoekersaantallen Begroot 2018 2017 Begroot 2017 2016

Bezoekers met dagkaarten 768.000 806.056 769.300 786.718

Educatief bezoek 130.000 130.100 148.200 127.758

Aantal dagbezoekers 898.000 936.156 917.500 914.476

Bezoek van leden 452.000 475.752 437.500 438.223

Totaal bezoek 1.350.000 1.411.908 1.355.000 1.352.699

 
De lidmaatschappen kenden een gunstig verloop in 2017. Mede als gevolg van een 
intensief programma voor ledenwerving en –behoud is het aantal lidmaatschappen 
met bijna 1.000 gestegen.

         
Lidmaatschappen 2017 2016

Volwassenen 39.448 38.655

Jeugd 21.147 21.096

Senioren 11.709 11.152

Peuters 3.945 4.910

Overige 1.548 990

Totaal aantal lidmaatschappen 77.797 76.803
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In €  2017 Begroot 2017  2016 Begroot 2018
€ € € €

Baten

Baten van particulieren 1.133.362 473.000 1.050.133 498.000

Baten van bedrijven 631.599 630.000 557.619 848.500

Baten van loterijorganisaties 597.965 350.000 443.043 600.000

Baten van subsidies van over-
heden 4.290.707 4.253.700 4.660.000 3.850.811

Som van de geworven baten 6.653.632 5.706.700 6.710.795 5.797.311

Overige baten als tegen-
prestatie voor de levering van:
Entree 11.587.675 11.600.000 10.867.705 11.876.000

Lidmaatschappen 3.880.524 3.840.000 3.753.375 4.008.718

ARTIS Evenementen 1.214.633 900.000 1.509.175 1.275.000

Overige leveringen en prestaties 2.846.577 2.660.000 2.602.773 2.898.500

Som van de baten 26.183.041 24.706.700 25.443.823 25.855.529

Lasten

Besteed aan doelstelling 23.915.599 22.050.732 22.747.263 23.514.578

Wervingskosten 354.337 375.000 319.528 375.000

Kosten beheer en administratie 1.707.803 1.734.100 1.755.058 1.774.400

Som van de lasten 25.977.739 24.159.832 24.821.849 25.663.978

Saldo voor financiële  
baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten -71.990 -61.892 -71.882 -59.550

Saldo van baten en lasten 133.312 484.976 550.092 132.001
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10.3    Vergelijking 2017, 2017 begroting, 2016 en 
2018 begroting

Saldo van baten en lasten en bestemming
Het saldo van baten en lasten over 2017 bedraagt € 133.312. Van dit saldo wordt
€ 511.188 in mindering gebracht op de bestemmingsreserve voor dierverblijven en
Monumenten onder gelijktijdige overheveling van € 644.500 aan geoormerkte 
schenkingen ten gunste van het bestemmingsfonds ARTIS-Groote Museum.
Per 31 december 2017 bedraagt de continuïteitsreserve € 5.000.000. Het doel is 
dat deze reserve minimaal de helft van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie 
(voor ARTIS te definiëren als zijnde de personeelskosten en de diervoeding) 
bedraagt. In 2017 is na besluit van de bestuurder een bedrag van € 500.000 voor de 
component diervoeding aan de continuïteitsreserve toegevoegd ten laste van de 
bestemmingsreserve.

Baten
De totale baten in 2017 zijn ten opzichte van 2016 licht gestegen (€ 740.000, 2,9%). 
De baten van particulieren zijn in 2017 hoger dan in 2016 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 2016 gestegen (€ 720.000, 
6,6%) maar kwam uit op vrijwel het begrote bedrag.
De succesvolle samenwerking in het kader van geoormerkt werven met de BankGiro 
Loterij heeft geleid tot een verhoogde schenking ten opzichte van 2016  
(€ 155.000, 35%).
De subsidiekorting waartoe de Gemeente Amsterdam in 2015 besloot, leidt in 2017 tot 
een forse daling.

Lasten
In 2017 zijn de totale lasten in vergelijking met 2016 gestegen. ARTIS nam de beslissing 
de ontwikkeling van museale inrichting van het Groote Museum volledig te herzien. 
Dientengevolge is besloten een deel van de voorbereidingskosten (€ 1,3 miljoen)  in het 
boekjaar 2017 in de exploitatiekosten op te nemen.

In 2017 is de ARTIS-Bibliotheek aangekocht. Uit onderzoek is gebleken dat in 2019 
funderingsherstel voor dit gebouw noodzakelijk zal zijn, waarvoor vanaf 2017, rekening 
houdend met het moment van uitvoering van de werkzaamheden, een voorziening zal 
worden gevormd van € 350.000 per jaar, gedurende de jaren 2017, 2018 en 2019.
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De kosten van salarissen, sociale lasten en pensioenpremies (exclusief dotaties 
aan mutatie in diverse personeelsvoorzieningen) bedragen in 2017 € 8.015.000 en 
zijn daarmee gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar (€ 237.000). Dit wordt 
veroorzaakt door een combinatie van factoren waaronder gestegen pensioenlasten 
en een in samenstelling gewijzigd personeelsbestand.

Begroting 2018
In 2018 rekent ARTIS op 1.350.000 bezoekers (450.000 bezoeken van leden en 
790.000 dagbezoekers). Voor Micropia wordt gerekend op 110.000 bezoekers.
Er zal in 2018 geen grote opening van een gebouw of dierverblijf zijn, waardoor de 
bezoekcijfers veiligheidshalve conservatiever zijn ingeschat.

Baten uit fondsenwerving (particulieren, bedrijven en loterijorganisaties) 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 2018 rekening gehouden met de korting van € 500.000 op de 
instandhoudingssubsidie van de gemeente Amsterdam, waarmee de in 2015 
aangekondigde korting nu volledig zijn beslag heeft gekregen.

Het verwachte resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € 132.000 positief.
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Kengetallen ten behoeve van het Centraal Bureau Fondsenwerving:

In percentages: Begroot 2018  2017 Begroot 2017  2016

Besteding doelstelling t.o.v. 
totale baten (1) 91% 91% 89% 89%

Verhouding lasten / baten 
eigen fondsenwerving (2) 6,5% 5,3% 6,6% 4,8%

Beheer en administratie 
t.o.v. totale baten (3) 6,9% 6,5% 7,0% 6,9%

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

(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 geworven baten wordt berekend door de kosten van eigen 
fondsenwerving te relateren aan de geworven baten. De aan de geworven baten 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. 

(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.

 �   Financiën 
Hoofdstuk 10 76

Jaarverslag 2017 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



10.4 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 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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11
Jaarrekening
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11.1  Balans per 31 december 2017 
Na resultaatbestemming

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Levende have 11.4.3.1 1 1

Gebouwen en dierver-
blijven 11.4.3.1 12.999.485 8.981.605

Installaties, transport-
middelen en inventaris 11.4.3.1 891.648 799.496

In uitvoering 11.4.3.1 831.828 5.282.816

14.722.962 15.063.918

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 11.4.3.2 324.175 276.694

Vorderingen en  
overlopende activa
Debiteuren 11.4.3.3 766.873 1.104.325

Belastingen 715.257 448.025

Overige vorderingen en 
overlopende activa 11.4.3.4 914.247 742.593

2.396.377 2.294.943

Effecten
11.4.3.5 86.250 86.250

Liquide middelen 11.4.3.6 24.372.675 20.431.161

Totaal 41.902.439 38.152.966
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Toelichting 31 december 2017 31 december 2016
€ € € €

Passiva
Reserves en fondsen
Stichtingskapitaal 45 45

Continuïteitsreserve 11.4.3.7 5.000.000 4.500.000

Bestemmingsreserves 11.4.3.8 4.945.929 5.957.117

9.945.974 10.457.162

Fondsen
Bestemmingsfondsen 11.4.3.9 1.164.500 520.000

11.110.474 10.977.162

Voorzieningen
Onderhoud 11.4.3.10 12.481.902 9.912.057

Pensioenvoorziening 11.4.3.10 355.678 342.109

WW-voorziening 11.4.3.10 472.978 619.535

Ziekte en arbeidsonge-
schiktheid 11.4.3.10 7.167 161.152

Jubileumverplichtingen 11.4.3.10 125.067 124.108

Personeelsvoorziening 11.4.3.10 0 40.000

Fiscale verplichtingen 11.4.3.10 0 87.078

13.442.792 11.286.039

Langlopende schulden
Langlopende leningen 11.4.3.11 2.677.468 2.950.287

Lening Gemeente Am-
sterdam 11.4.3.11 106.244 113.327

2.783.712 3.063.614

Kortlopende schulden
Crediteuren 2.853.020 2.729.200

Kortlopend deel  
langlopende leningen 11.4.3.12 309.753 320.321

Belastingen en sociale  
verzekeringen 410.193 383.391

Overige schulden en  
overlopende passiva 11.4.3.13 10.992.495 9.393.239

14.883.299 12.826.151

Totaal 41.902.439 38.152.966
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11.2 Staat van baten en lasten over 2017
Toelichting 2017 Begroot 

2017
2016

€ € €
Baten
Baten van particulieren 11.4.4.1 1.133.362 473.000 1.050.133

Baten van bedrijven 11.4.4.1 631.599 630.000 557.619

Baten van loterijorganisaties 11.4.4.1 597.965 350.000 443.043

Baten van subsidies van overheden 11.4.4.1 4.290.707 4.253.700 4.660.000

Som van de geworven baten 6.653.632 5.706.700 6.710.795

Overige baten als tegenprestatie 
voor de levering van:
Entree 11.4.4.1 11.587.675 11.600.000 10.867.705

Lidmaatschappen 11.4.4.1 3.880.524 3.840.000 3.753.375

ARTIS Evenementen 11.4.4.1 1.214.633 900.000 1.509.175

Overige leveringen en prestaties 11.4.4.2 2.846.577 2.660.000 2.602.773

Som van de baten 26.183.041 24.706.700 25.443.823

Lasten
Besteed aan doelstelling 11.4.4.3 23.915.599 22.050.732 22.747.263

Wervingskosten 11.4.4 354.337 375.000 319.528

Kosten beheer en administratie 11.4.4.4 1.707.803 1.734.100 1.755.058

Som van de lasten 25.977.739 24.159.832 24.821.849

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten 11.4.4.5 -71.990 -61.892 -71.882

Saldo van baten en lasten 133.312 484.976 550.092

Bestemming saldo van  
baten en lasten

Toelichting 2017 Begroot 
2017

2016

€ € €
Continuïteitsreserve 11.4.3.7 0 0 0

Bestemmingsreserves 11.4.3.8 -511.188 134.976 30.092

Bestemmingsfonds 11.4.3.9 644.500 350.000 520.000

Saldo van baten en lasten 133.312 484.976 550.092
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11.3 Kasstroomoverzicht over 2017
Dit kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Toelichting 2017 2016

in duizenden € € € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten boekjaar 133 550

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen op materiële vaste activa 11.4.3.1 2.566 2.080

Toename voorzieningen 11.4.3.10 2.156 3.544

4.722 5.624

Verandering in werkkapitaal: 11.4.3.3

Toename resp. afname vorderingen -101 483

Toename voorraden 11.4.3.2 -47 -54

Toename kortlopende schulden 11.4.3.13 1.739 2.806

1.591 3.235

Netto kasstroom uit  
operationele activiteiten

6.446 9.409

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 11.4.3.1 -2.224 -5.112

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende schulden 11.4.3.11 -304 -356

Aangetrokken langlopende financiering 11.4.3.11 23 0

-281 -356

Toename resp. afname geldmiddelen 3.941 3.941
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2017 2016

in duizenden € € €

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari 20.432 16.490

Toename resp. afname geldmiddelen 3.941 3.941

Geldmiddelen per 31 december 12.7.1.3 24.373 20.431

11.4  Toelichting op de balans en staat van baten 
en lasten

11.4.1 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

11.4.1.1 Algemeen
 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde 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’.
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Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
Op grond van het treasury statuut van de Stichting is het gebruikmaken van derivaten
uitgesloten.

11.4.1.2 Materiële vaste activa

Algemeen
Investeringen in materiële vaste activa (met uitzondering van de uitbreiding Plantage
Doklaan) tot en met 31 december 2000 zijn voor € 1 in de balans opgenomen. De
hieronder begrepen op gemeentegrond gebouwde opstallen zijn juridisch eigendom
van Gemeente Amsterdam. Het economische eigendom respectievelijk het
gebruiksrecht berust bij de Stichting. Gezien het feit dat de betreffende investeringen
vaak vele jaren geleden hebben plaatsgevonden en de historische kostprijs niet meer
te achterhalen valt, worden de tot en met 31 december 2000 aangeschafte activa
(met uitzondering van de uitbreiding Plantage Doklaan) als volledig afgeschreven
beschouwd.
De boekwaarde per 31 december 2017 van de uitbreiding Plantage Doklaan bedraagt
€ 663.748 (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 van overheidswege 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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11.4.1.3 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.

11.4.1.4 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.

11.4.1.5 Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

11.4.1.6 Liquide middelen

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

11.4.1.7 Eigen vermogen

Algemeen
Het vermogen van de Stichting wordt aangewend in het kader van de doelstelling
van de Stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als
continuïteitsreserve of 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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Continuïteitsreserve 
Onder de continuïteitsreserve van de Stichting wordt in het kader van afspraken met de 
gemeente Amsterdam een bedrag aangehouden om doorbetaling van loonkosten en 
kosten van diervoeding voor de periode van een half jaar te waarborgen.

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

11.4.1.8 Voorzieningen

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

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 zag 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.
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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.

11.4.1.9 Langlopende en kortlopende schulden

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

11.4.2 Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten

11.4.2.1 Algemeen

Het saldo van baten en lasten 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.

11.4.2.2 Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt 
en daarnaast schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op 
de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. Het betreft hier primair de inschatting van de omvang van 
de nalatenschappen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden 
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de 
periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.
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11.4.2.3 Stelselwijziging

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 voor Fondsenwervende instellingen 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ650). Deze richtlijn is in 2016 herzien en in 
de jaarrekening 2017 conform regelgeving voor het eerst toegepast, wat heeft geleid 
tot een herrubricering van de posten in de staat van baten en lasten. De vergelijkende 
(begrotings)cijfers zijn aangepast.
De stelselwijziging heeft niet geleid tot een wijziging in de reserves in 2016.

11.4.2.4 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.

11.4.2.5 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.
Overheidssubsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in
mindering gebracht op het desbetreffende actief.

11.4.2.6 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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11.4.3 Toelichting op de balans

11.4.3.1 Materiële vaste activa

Totaal Levende 
have

Gebouwen 
en dier- 

verblijven

Installaties, 
transport-

middelen en 
inventaris

Materiële 
vaste activa 
in uitvoering

Totaal

€ € € € €

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

31 december 2016

Aanschaffings-
waarde 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

Mutaties 2017

Investeringen 0 5.994.199 681.130 1.771.106 8.446.435

Afschrijving in 
boekjaar 0 -1.976.319 -588.978 0 -2.565.297

Modificaties 0 0 0 -227.894 -227.894

Opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -5.994.199 -5.994.199

0 4.017.880 92.152 -4.450.987 -340.955

31 december 2017

Aanschaffings-
waarde 1

Cumulatieve  
afschrijvingen 0

32.888.831
-19.889.347

5.073.602
-4.181.954

831.829
0

38.942.262
-24.071.301

Boekwaarde 1 12.999.484 891.648 831.829 14.722.963
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€ €

De investeringen gedaan en in gebruik genomen in 2017 betreffen:

Installaties, transportmiddelen en inventaris

Kassa- en websitevernieuwing 568.038

Educatieve opstelling Olifantenspoor fase 1/2 50.890

Inventaris 22.389

Installaties 14.621

Overig automatisering 25.192

Totaal installaties, transportmiddelen en inventaris 681.130

Gebouwen en dierverblijven

Uitbreiding olifanten buitenverblijf 3.666.486

Robbenzaal 1.069.054

ARTIS-Bibliotheek 662.400

Afronding jaguarverblijf 596.259

Totaal gebouwen en dierverblijven 5.994.199

 

Het Aquarium is een van de 26 
rijksmonumenten van ARTIS. 
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De specificatie van de mutaties in materiële vaste activa in uitvoering, verdeeld naar 
Masterplanprojecten en overige projecten is als volgt:

Masterplanprojecten 

  31 december 
2016

Uitgaven in 
2017 resp. 
ontvangen 

subsidies in 
2017

Bijzondere
afwaardering 

ontwikkel-
kosten
in 2017

31 december 
2017

  € € € €

Masterplanprojecten

Apen- en Vogelhuis 9.417.862 0 0 9.417.862

Ledenlokalen 13.555.212 -30.880 0 13.524.332

Micropia 7.964.484 0 0 7.964.484

Groote museum 2.792.995 3.253.312 -1.319.225 4.727.082

Museale inrichting  
Groote Museum 0 155.946 0 155.946

Parkeergarage 802.604 0 0 802.604

Voorbereidingskosten  
Masterplan 1.016.945 0 0 1.016.945

Artisplein 2.592.096 0 0 2.592.096

Totaal  
Masterplanprojecten 38.142.198 3.378.378 -1.319.225 40.201.351

Af:  
ontvangen doelsubsidies (*) -44.300.528 -3.569.980 0 -47.870.508

onttrekking  
onderhoudsvoorziening 0  -546.928 0  -546.928

Vooruitontvangen  
subsidies -6.158.330 -738.530 -1.319.225 -8.216.085

De nog te besteden doelsubsidies van € 8.216.085 inzake Masterplanprojecten zijn 
onder toepassing van Richtlijn 274 Overheidssubsidies verantwoord onder de overige 
schulden en overlopende passiva.

(*)  Dit is inclusief een bedrag van € 2,3 miljoen in verband met een in 2017 ontvangen 
eenmalige gemeentelijke bijdrage. Zie ook de toelichting op pagina 72.
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Overige projecten (in uitvoering)

  31 
december 

2016

Uitgaven in 
2017 

Ontvangen
subsidies en 
bijdragen in 

2017 

Opgeleverd  
in het  

boekjaar 

31 
december 

2017

  € € € €

Overige projecten

Uitbreiding  
olifantenverblijf 3.798.256 2.368.227 -2.500.000 -3.666.483 0

Jaguars 647.204 108.152 -159.097 -596.259 0

ICT vernieuwing 443.735 124.303 0 -568.038 0

Aquarium 331.226 487.358 -317.838 0 500.746

Robbenzaal 24.690 1.044.364 0 -1.069.054 0

ARTIS- 
Bibliotheek (*) 19.984 16.867 0 -36.851 0

Chimpansee - 
verblijf (*) 9.489 168.823 0 -178.312 0

Zijterras  
leeuwenverblijf (*) 8.232 4.499 0 -12.731 0

Zonnepanelen 0 182.182 0 0 182.182

Olifantenspoor  
fase 3-5 0 44.344 0 0 44.344

Slingerapen en 
gibbons 0 38.816 0 0 38.816

Kerbertwoning 0 32.692 0 0 32.692

Automatisering  
inkoopproces 0 31.683 0 0 31.683

Lichtroute 0 1.365 0 0 1.365

Totaal overige  
projecten 5.282.816 4.653.675 -2.976.935 -6.127.728 831.828

 
(*)  Betreffende projecten zijn bij oplevering als modificatie van dierverblijven en 

monumenten verwerkt.
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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 
2016
Aanschaffings-
waarde 1 24.535.046 3.422.359 4.839.082 32.796.488

Cumulatieve 
afschrijvingen 0 -15.789.984 -2.720.635 0 -18.510.619

Boekwaarde 1 8.745.062 701.724 4.839.082 14.285.869

Mutaties 2017

Investeringen 0 5.994.199 655.937 1.771.106 8.421.242

Herrubricering 
aanschafwaarde -2.500.000 0 443.735 -2.056.265

Herrubricering 
afschrijving 375.000 0 0 375.000

Afschrijvingen 
boekjaar 0 -1.484.043 -551.782 0 -2.035.825

Modificaties 0 0 0 -227.894 -227.894

Opgeleverd in 
boekjaar 0 0 0 -5.994.199 -5.994.199

0 2.385.156 104.155 -4.007.252 -1.517.941

31 december 
2017
Aanschaffings-
waarde 1 28.029.245 4.078.296 831.828 32.939.371

Cumulatieve 
afschrijvingen 0 -16.899.027 -3.272.417 0 -20.171.444

Boekwaarde 1 11.130.218 805.879 831.828 12.767.927
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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 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

Mutaties 2017

Investeringen 0 25.193 0 25.193

Herrubricering aanschaf-
waarde 2.500.000 0 -443.735 2.056.265

Herrubricering afschrijving -375.000 0 0 -375.000

Afschrijvingen in boekjaar -492.276 -37.196 0 -529.472

1.632.724 -12.003 -443.735 1.176.986

31 december 2017

Aanschaffingswaarde 4.859.587 995.307 0 5.854.894

Cumulatieve afschrijvingen -2.990.321 -909.537 0 -3.899.858

Boekwaarde 1.869.266 85.770 0 1.955.036
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11.4.3.2  Voorraden

31 december 2017 31 december 2016
€ €

Magazijnvoorraden:
Voorraad voedingsmiddelen en materialen 70.206 51.800

Voorraad voor verkoop:

Boeken, gidsen, winkelvoorraad 286.919 331.985

357.125 383.785

Af: Voorziening incourante voorraden -32.950 -107.091

324.175 276.694

11.4.3.3  Debiteuren

31 december 2017 31 december 2016
€ €

Debiteuren 779.173 1.115.325

Af: Voorziening dubieuze debiteuren -12.300 -11.000

766.873 1.104.325
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11.4.3.4 Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2017 31 december 2016
€ €

Erflatingen en legaten 193.000 50.000

Vooruitbetaalde contracten en abonne-
menten 131.424 77.010

Nog te factureren omzet –door te bereke-
nen 152.753 269.611

PIN, creditcards en incassobetalingen 143.657 72.843

Nog te ontvangen schenking 143.146 115.000

Teruggaaf energiebelasting 104.946 68.167

Nog te ontvangen ziekengelduitkeringen 35.687 0

Interest 3.286 19.059

Nog te ontvangen creditnota’s 2.843 66.439

Diversen 3.505 4.464

914.247 742.593

Onder de post overige vorderingen en overlopende activa zijn per 31 december 2017 
als post ‘erflatingen en legaten’ die bedragen opgenomen waarvan door een notaris 
een opgave is verstrekt. De overige ontvangen mededelingen van erflatingen en legaten 
worden als P.M.-recht in de toelichting vermeld.

11.4.3.5 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 2017 € 128.418.

11.4.3.6 Liquide middelen

De in de balans opgenomen liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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11.4.3.7 Continuïteitsreserve

Het verloop van continuïteitsreserve is als volgt:

Continuïteitsreserve
€

Stand per 31 december 2016 4.500.000

Toevoeging ten laste van de bestemmingsreserve 500.000

Stand per 31 december 2017 5.000.000

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 en de 
diervoeding) bedraagt. De benodigde continuïteitsreserve is in 2017 verhoogd tot  
€ 5.000.000 ten laste van de bestemmingsreserve.

De reserve dient minimaal de helft van de jaarlijkse loonkosten en kosten voor 
diervoeding te bedragen en wordt aangehouden in het kader van afspraken met de 
gemeente Amsterdam. 
De reserve voor de component diervoeding is in 2017 na directiebesluit met € 500.000 
verhoogd en wordt ultimo 2017 toereikend geacht.

11.4.3.8 Bestemmingsreserves

Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een resultaat van € 133.312. Van dit resultaat
wordt € 511.188 in mindering gebracht op 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.
In 2017 is besloten een bedrag van € 500.000 ten laste van de bestemmingsreserves 
toe te voegen aan de continuïteitsreserve.

De bestemmingsreserves worden onder andere gevormd ter dekking van de 
toekomstige afschrijvingslasten met betrekking tot investeringen in projecten.
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Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

Bestemmingsreserves Stand 
31-12-2016

Onttrekking 
2017

Resultaat-
bestemming 

2017

Stand 
31-12-2017

€ € € €

Dierverblijven en  
monumenten 5.957.117 -500.000 -511.188 4.945.929

Totaal 5.957.117 -500.000 -511.188 4.945.929

11.4.3.9 Bestemmingsfondsen

Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een resultaat van € 133.312. Van dit resultaat
wordt € 644.500 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 
31-12-2016

Onttrekking 
2017

Dotatie 2017 Stand 
31-12-2017

€ € € €

ARTIS-Groote  
Museum 520.000 0 644.500 1.164.500

Totaal 520.000 0 644.500 1.164.500
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11.4.3.10 Voorzieningen

11.4.3.10.1 Onderhoud

Onderhoud Stand 
31-12-2016

Onttrekking 
2017

Dotatie 2017 Stand 
31-12-2017

€ € € €

ARTIS-Aquarium 6.961.265 -317.838 1.961.265 8.604.692

ARTIS-Groote Museum 2.150.792 -546.928 1.150.792 2.754.656

ARTIS-Bibliotheek 0 0 350.000 350.000

Elektriciteitsvoorziening 800.000 -27.446 0 772.554

Totaal 9.912.057 -892.212 3.462.057 12.481.902

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 2017 zullen de onderhoudsuitgaven 
hiervoor worden gedaan.  
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 naar verwachting, met uitzondering 
van een kleine onttrekking in dit boekjaar, in 2018 tot volledige uitgave leiden.
Sinds 2015 is 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.
In 2017 is de ARTIS-Bibliotheek aangekocht. Uit onderzoek is gebleken dat in 2019 
funderingsherstel voor dit gebouw noodzakelijk zal zijn, waarvoor vanaf 2017, rekening 
houdend met het moment van uitvoering van de werkzaamheden, een voorziening 
wordt gevormd.
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11.4.3.10.2  Voorziening pensioenen

Het verloop van de voorziening pensioenen is als volgt:

Pensioenen
€

Stand per 31 december 2016 342.109

Onttrekkingen wegens uitkeringen -36.793

305.316

Mutatie boekjaar 50.362

Stand per 31 december 2017 355.678

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 2017 101,5%.

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 0,06% (2016: 0,5%)
• sterftetabel AG Prognosetafel 2016
• geen leeftijdsterugstelling voor man of vrouw
• partnerpensioen van 70%
• geen indexatie
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11.4.3.10.3 Voorzieningen WW en ziekte en arbeidsongeschiktheid

Het verloop van de voorzieningen WW en Ziekte en arbeidsongeschiktheid is als volgt:

WW Ziekte en arbeids-
ongeschiktheid

€ €

Stand per 31 december 2016 619.535 161.152

Onttrekkingen wegens uitkeringen -126.712 -33.003

492.823 128.149

Mutatie boekjaar -19.845 -120.982

Stand per 31 december 2017 472.978 7.167

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 (2016: 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 (2016: 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 2017 voor zover betrouwbaar in te schatten 
opgenomen in de voorziening.
De voorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid heeft een overwegend kortlopend 
karakter.
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11.4.3.10.4 Personeelsvoorziening

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

Het verloop van de personeelsvoorziening is als volgt:

Personeelsvoorziening
€

Stand per 31 december 2016 40.000

Onttrekkingen wegens uitkeringen -40.000

Mutatie boekjaar 0

Stand per 31 december 2017 0

De voorziening had een kortlopend karakter.

11.4.3.10.5 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 2016) 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 2017 
heeft dit tot een dotatie van € 958 aan de voorziening geleid.

11.4.3.10.6 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 en in 2017 volledig afgewikkeld.
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11.4.3.11 Langlopende schulden

Geldgever
Resterende 

looptijd Rente Hoofdsom
jaren €

ING Real Estate 2 6,15% 3.403.352

ING Real Estate 4 7,30% 1.134.451

Restauratiefonds inzake Ledenlokalen 28 1,60% 2.500.000

Restauratiefonds inzake Aquarium 28 1,60% 2.500.000

Restauratiefonds inzake Groote Museum 30 1,60% 2.500.000

Gemeente Amsterdam 17 4,25% 354.150

Geldgever

Stand per 
31-12-2016

Opname
2017

Aflossingen
2018

Looptijd 
1 tot 5 

 jaar

Resterende 
looptijd  
> 5 jaar

Stand per 
31-12-2017

€ € € € €

ING Real 
Estate 340.338 0 170.168 170.170 0 170.171

ING Real 
Estate 226.887 0 56.723 170.165 0 170.165

Restauratie-
fonds 2.360.172 0 68.697 285.247 2.006.144 2.291.391

Restauratie-
fonds 22.890 343 0 0 23.233 23.233

Restauratie-
fonds 0 22.508 0 0 22.508 22.508

Gemeente 
Amsterdam 113.327 0 14.166 28.332 77.912 106.244

3.063.614 22.851 309.753 653.914 2.129.798 2.783.712

De stand per 31 december 2017 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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Op 6 november 2015 is een akte van geldlening met hypotheekstelling en inpandgeving 
gesloten met Stichting Nationaal Restauratiefonds (hierna: NRF). De geldlening is een 
rentevast-lening met een looptijd van 30 jaren en een effectieve 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. 

Op 22 december 2017 is een aanvullende akte van geldlening met hypotheekstelling 
en inpandgeving gesloten met het NRF. De geldlening is eveneens een rentevast-lening 
met een looptijd van 30 jaren en een effectieve rente van 1,60%. De hoofdsom van 
de lening bedraagt € 2.500.000, bestemd voor de restauratie van het ARTIS-Groote 
Museum. De lening wordt afgeroepen door middel van declaraties van de stichting bij 
het NRF voor de gemaakte kosten. De aflossing op de lening wordt 3 jaar opgeschort. 
De maandelijkse annuïteit bedraagt vervolgens € 9.441.
De opstalrechten behorende bij de grond waarop het Groote Museum, de 
Ledenlokalen en het Aquarium zijn gevestigd, zijn 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.

11.4.3.12 Kortlopend deel langlopende schulden

31 december 2017 31 december 2016

€ €

ING Real Estate 170.167 170.167

ING Real Estate 56.723 56.723

Restauratiefonds 68.697 67.597

Gemeente Amsterdam
14.166 7.083

ING 0 18.750

309.753 320.321
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11.4.3.13 Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2017 31 december 2016
€ €

Vooruit ontvangen subsidies 
Masterplan* 8.216.085 6.158.330

Vooruit ontvangen  
lidmaatschapsgelden 1.654.005 1.595.682

Vakantiegelden 267.593 255.030

Vakantiedagen 240.522 197.594

Vooruit ontvangen  
bedragen adoptie 183.006 174.569

Vooruit ontvangen omzet 58.880 116.940

Accountantskosten en 
jaarverslag 50.265 50.000

Elektriciteit en water 44.476 15.921

Gas 42.615 26.136

Netto lonen 37.722 32.502

Voorschotten evenementen 29.098 15.978

Reservering kosten  
ARTIS-Bibliotheek 27.973 64.824

Nog af te dragen inzake  
afscheid directeur 11.982 0

Royalty’s 7.085 19.681

Nog te verrekenen creditnota’s 3.478 21.489

Terugbetaling subsidiegelden 0 412.500

Kosten evenementen 0 62.396

Onroerende zaak belastingen 0 52.000

Kosten dier en plant 0 23.139

Vooruit ontvangen 
huurpenningen 0 15.105

Diversen 117.710 83.423

10.992.495 9.393.239

 
*  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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11.4.3.14 Niet in de balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen

11.4.3.14.1 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. 

11.4.3.14.2 Financiële verplichtingen

In 2017 is ARTIS verplichtingen aangegaan voor onderhoud en investeringen. 
Deze verplichtingen belopen ultimo 2017 een bedrag van € 2.692.004 en laten zich als 
volgt specificeren.

Verplichtingen 2017
Looptijd 1

tot 5 jaar Totaal
€ € €

Investeringsprojecten  1.403.532 0 1.403.532

Regulier onderhoud en facilitaire zaken 1.051.965 236.507 1.288.472

Totaal verplichtingen 2.455.497 236.507 2.692.004

ARTIS heeft in 2017 de ARTIS-Bibliotheek aangekocht van de Universiteit van 
Amsterdam. In de koopovereenkomst is overeengekomen dat ARTIS binnen een 
termijn van 10 jaar een renovatie van dit gebouw zal uitvoeren. De hiermee gemoeide 
kosten worden nader onderzocht en zijn derhalve vooralsnog niet kwantificeerbaar, 
met uitzondering van de kosten voor funderingsherstel waarvoor ultimo 2017 een 
voorziening is gevormd.
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11.4.4Toelichting op de staat van baten en lasten

Bestemming

Lasten

Doel- 
stelling

Wervings-
kosten

Beheer en  
admini-
stratie

Totaal 
2017

Begroot
2017

Totaal 
2016

€ € € € € €

Salariskosten 5.608.022 241.416 612.578 6.462.016 6.159.732 6.282.753

Sociale lasten 
en pensioen-
premies 1.277.126 79.667 137.150 1.493.943 1.550.000 1.910.250

Overige  
personeels-
kosten 916.975 33.254 0 950.229 1.075.000 1.154.138

Mutatie  
personeels-
voorziening 0 0 0 0 500.000 40.000

Afschrijving 3.884.521 0 0 3.884.521 2.540.000 2.079.779

Overige  
exploitatie-
kosten 12.228.955 0 958.075 13.187.030 12.335.100 13.354.928

23.915.599 354.337 1.707.803 25.977.739 24.159.832 24.821.849
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11.4.4.1 Som van de baten

2017 Begroot
2017

2016

€ € €

Geworven baten

Baten van particulieren

Schenkingen 854.121 350.000 760.729

Nalatenschappen en legaten 226.091 75.000 255.189

Baten uit cursussen, lezingen en arrangementen 53.150 48.000 34.215

1.133.362 473.000 1.050.133

Baten van bedrijven

Adoptie dieren en groen 424.459 400.000 382.005

Sponsoring en bijdragen 144.326 200.000 159.485

Overige baten 62.813 30.000 16.129

631.599 630.000 557.619

Baten van loterijorganisaties

BankGiro Loterij 597.965 350.000 443.043

Baten van subsidies van overheden

Instandhoudingssubsidie gemeente Amsterdam 4.290.707 4.253.700 4.640.000

Overige subsidies 0 0 20.000

4.290.707 4.253.700 4.660.000

Som van de geworven baten 6.653.632 5.706.700 6.710.795

Overige baten als tegenprestatie v 
oor de levering van:

Entree 11.587.675 11.600.000 10.867.705

Lidmaatschappen 3.880.524 3.840.000 3.753.375

ARTIS-Evenementen 1.214.633 900.000 1.509.175

Overige leveringen en prestaties 2.846.577 2.660.000 2.602.773

Som van de overige baten 19.529.409 19.000.000 18.733.028

Som van de baten 26.183.041 24.706.700 25.443.823
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Het beleid van Natura Artis Magistra is om de verhouding tussen de som van de 
geworven baten en de daaraan toe te rekenen kosten onder de CBF-norm van 25% te 
houden.
De lasten uit eigen fondsenwerving bestaan uit de directe loonkosten van 
personeelsleden en de direct aan fondsenwerving toewijsbare kosten (folders, 
lidmaatschappen, gidsvermelding etc.)

De instandhoudingssubsidie van de Gemeente Amsterdam heeft een structureel 
karakter.

De netto-omzet van de winkel bedraagt € 1.076.370 bij een inkoopwaarde van  
€ 536.632
Hieruit resulteert een brutowinst ter hoogte van € 539.738.

11.4.4.2 Baten uit overige leveringen en prestaties

2017 Begroot
2017

2016

€ € €

Baten uit overige leveringen  
en prestaties
Parkeren 1.023.756 950.000 965.169

Huur 611.650 600.000 575.782

Pacht 577.914 475.000 492.931

Winkelverkopen 539.738 585.000 443.607

Overige 93.518 50.000 125.283

2.846.577 2.660.000 2.602.773
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11.4.4.3 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 onder meer 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 in hoge mate arbitrair.

2017 Begroot 2017 2016
€ € €

Baten

Totale baten 26.183.041 24.706.700 25.443.823

Lasten

Besteed aan doelstelling 23.915.599 22.050.732 22.747.263

Besteding aan doelstelling  
in % van totale baten 91% 89% 89%

11.4.4.4 Beheer en administratie

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

2017 Begroot 2017 2016
€ € €

Salariskosten 612.578 600.000 528.750

Sociale lasten en pensioenpremies 137.150 210.000 120.757

Overige exploitatiekosten 958.075 924.100 1.105.551

1.707.803 1.734.100 1.755.058

Beheer en administratie in % van 
totale baten 6,5% 7,0% 6,9%

 �Jaarrekening
 hoofdstuk 11 110

Jaarverslag 2017 - Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra



Personeelskosten

2017 Begroot 2017 2016
€ € €

Salarissen inclusief toeslagen 6.419.088 6.159.732 6.261.176

Mutatie gereserveerde vakantiedagen 42.928 0 21.577

Salariskosten 6.462.016 6.159.732 6.282.753

Sociale lasten 802.720 740.000 815.915

Mutatie WW-voorziening -17.015 25.000 527.788

Mutatie voorziening ziekte en  
arbeidsongeschiktheid -150.485 25.000 -110.511

Pensioenpremies 808.361 750.000 701.371

Mutatie pensioenvoorziening 50.362 10.000 -24.313

Sociale lasten en pensioenpremies 1.493.943 1.550.000 1.910.250

Salarissen, sociale lasten en pensioen-
premies 7.955.959 7.709.732 8.193.003

Kosten extern personeel 728.503 800.000 820.349

Studie- en opleidingskosten 74.226 100.000 84.053

Overige personeelskosten 147.500 175.000 249.736

Overige personeelskosten 950.229 1.075.000 1.154.138

Mutatie personeelsvoorziening 0 500.000 40.000

0 0 40.000

Totaal personeelskosten 8.906.188 9.284.732 9.387.141

Gedurende het jaar 2017 waren gemiddeld 167 fte’s (fulltime equivalenten berekend op 
basis van het aantal SVW dagen), inclusief oproepkrachten, exclusief extern personeel, 
in dienst. In 2016 waren gemiddeld 163 fte’s in dienst. 

De bezoldiging van de directie bedraagt inclusief werkgeverslasten met betrekking 
tot ziektekosten en pensioenen in 2017: € 147.856 (2016: € 133.907). De bestuurder, 
tevens algemeen directeur, wordt benoemd door de Raad van Toezicht, in casu voor 
onbepaalde tijd.
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Bestuurder en algemeen directeur Haig Balian bewoonde gedurende heel 2017 een 
dienstwoning op het terrein van ARTIS. Er vond verrekening plaats binnen de geldende 
(fiscale) regelingen.
Declaraties voor uitgaven van de bestuurder en algemeen directeur worden door 
de voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeeld en gefiatteerd. Het totaal van de 
declaraties in 2017 bedroeg € 3.744.

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

De bezoldiging van de directie laat zich als volgt specificeren:

Naam R. Sutorius H. Balian Totaal
Periode (1/11-31/12 2017) (1/1-31/10 2017)
Functie Algemeen 

directeur
Algemeen 
directeur

Dienstverband
Aard onbepaald onbepaald -

Uren 38 38 -

Parttime percentage 100% 100% -

Bezoldiging:

Jaarinkomen:
Bruto loon / salaris 20.000 80.771 100.771

Vakantiegeld 1.600 6.462 8.062

Eindejaarsuitkering 7.200 5.533 12.733

Totaal jaarinkomen 28.800 92.765 121.566

SV lasten (werkgeversdeel) 1.250 7.497 8.747

Vergoedingen / bijtellingen 106 532 639

Pensioenlasten 2.919 13.987 16.905

Totaal overige lasten  
en vergoedingen 4.275 22.016 26.291

Totaal bezoldiging (2017): 33.075 114.781 147.856

Totaal bezoldiging (2016): 0 133.907 133.907
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11.4.4.5 Afschrijvingen en financiële baten en lasten

Afschrijvingen 2017 Begroot 2017 2016
€ €

Afschrijvingen 2.565.296 2.540.000 2.079.779

Bijzondere waardevermindering ont-
wikkelkosten ARTIS-Groote Museum 1.319.225 0 0

3.884.521 2.540.000 2.079.779

In 2017 is door de directie besloten de museale ontwikkeling van het ARTIS-Groote 
Museum volledig te herzien. Aangezien hierbij geen gebruik zal worden gemaakt van 
de tot dan toe gerealiseerde ontwerpen, zijn de hiermee gemoeide uitgaven in 2017 als 
eenmalige en bijzondere waardevermindering ten laste van het resultaat gebracht.

Financiële baten en lasten 2017 Begroot 2017 2016
€ € €

Betaalde rente 77.473 81.892 106.351

Ontvangen rente -5.483 -20.000 -34.469

71.990 61.892 71.882
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11.4.4.8 Overige exploitatiekosten

2017 Begroot
2017

2016

€ € €
Onderhoud, modificaties en renovatie 5.968.253 5.160.000 6.235.558

Communicatie en marketing 1.063.435 1.141.500 1.082.995

Energie en water 946.708 925.000 786.923

Voedsel en bodembedekkers 908.581 700.000 864.744

Exploitatie zakelijke evenementen 848.327 590.000 912.885

Schoonmaak en terreinonderhoud 585.269 590.000 551.062

ICT 412.507 385.000 413.792

Beveiliging, EHBO en brandpreventie 386.508 302.000 365.377

Educatie en publieksevenementen 237.471 348.000 234.345

Verzekeringen 204.361 200.000 208.093

Dier, plant en veterinair 145.846 178.000 104.726

Vuilafvoer 128.768 110.000 130.850

Natuurbehoud en duurzaamheid 107.999 115.000 67.213

Exploitatie ARTIS-Micropia 99.817 231.000 161.551

Betalingsverkeer en provisie 97.774 78.000 75.105

Zakelijke belastingen 85.043 131.100 122.074

Accountantskosten 83.715 85.000 106.348

Diertransport en –registratie 83.124 131.000 111.375

Porti 75.145 90.000 92.515

Advieskosten 57.839 200.000 150.168

Lidmaatschappen 53.467 53.000 51.967

Parkeerterrein 51.459 50.000 43.004

Jour Fixe (maandelijks adviesorgaan directeur) 50.859 55.000 69.214

Kantoorartikelen 48.540 50.000 55.311

Congressen en verblijfskosten 45.490 25.000 31.918

Kleding 44.723 40.000 42.740

Juridische en adviseursdiensten 39.523 40.000 61.336

Planetarium 37.732 35.000 32.496

Vrijwilligers 37.026 35.000 36.661

Salarisverwerking 33.245 32.000 31.657

Gebouwbeheersysteem 30.817 17.500 26.884

Fondsenwerving 4.500 5.000 5.282

Overige 183.159 207.000 88.759

13.187.030 12.335.100 13.354.928
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11.5 Voorstel resultaatbestemming 2017
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 € 133.312 over 2017 een bedrag van € 511.188 in mindering te 
brengen op de bestemmingsreserve en een bedrag van € 644.500 aan geoormerkte schenkingen te 
doteren aan het bestemmingsfonds voor het ARTIS-Groote Museum. Dit voorstel is in de jaarrekening 
verwerkt.

11.6 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die voor de jaarrekening over het 
boekjaar 2017 van materiële betekenis zijn.

11.7 Goedkeuring en vaststelling
De jaarrekening is op 14 mei 2018 goedgekeurd door de leden van de Raad van Toezicht en tegelijkertijd 
vastgesteld door de bestuurder en algemeen directeur.

Raad van Toezicht

Joop Saan (voorzitter)
Jan Buné (vice-voorzitter en lid financiële commissie)
Hélène Pragt (lid financiële commissie)
Saskia Reuling
Paul Luijten

Bestuurder en algemeen directeur

Rembrandt Sutorius
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12
Overige Gegevens
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12.1  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 2017 

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 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 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Richtlijn voor 
de Jaarverslaggeving 650 ‘Fondsenwervende instellingen’. 

De jaarrekening bestaat uit:
1. De balans per 31 december 2017.
2. De staat van baten en lasten over 2017.
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
• 2017 in cijfers
• Voorwoord van de directie
• Bericht van de Raad van Toezicht
•  1. ARTIS en het publiek – bereik en educatie, 2. Vernieuwingen, 3. Collecties,  

4. ARTIS-Micropia, 5. Duurzaamheid, 6. Natuurbehoud, 7. Steun ARTIS, 8. Organisatie,  
9. Bestuursverslag, 10. Financiën, 12. Overige gegevens.

•  Bijlage A: (Neven)functies leden Raad van Toezicht.

 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 van 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 bestuursverslag 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, 14 mei 2018
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: S. Kramer RA 
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Bijlage A:  (neven)functies van de Raad 
 van Toezicht
De Raad van Toezicht en de directie van ARTIS bestaan 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.
• Voorzitter Raad van Commissarissen van Royal Duijvis Wiener B.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 De Vries en Verburg Groep BV
• Niet-uitvoerend bestuurder van Mail.ru Group Limited
• 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 :

• Associate director Hill+Knowlton Strategies
• Voorzitter bestuur Stichting Marketing Zaanstreek
•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 

(NLPO)
• Lid bestuur Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht
• 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.

Rembrandt Sutorius (bestuurder / ARTIS-directeur)

Overige functies:

• Lid Ledenraad Koninklijk Instituut voor de Tropen 
• Eigenaar Sutorius Consulting
• Bestuurder van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra
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