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01:Nieuw leven in Artis

BERICHT VAN BESTUUR EN DIRECTIEBERICHT VAN BESTUUR EN DIRECTIE

Er is in 2005 in Artis veel gebeurd dat onder de 

noemer Nieuw Leven, het thema van dit jaar-

verslag, valt. Natuurlijk in de eerste plaats ons 

olifantenmeisje Yindee. Op dinsdag 2 augustus 

werd ze geboren. Naar dat moment was lang 

toegeleefd en -gewerkt door tal van betrokke-

nen. Hoe kon aanstaande moeder Thong Tai het 

beste worden begeleid en in optimale conditie 

worden gehouden? Hoe konden het binnen- en 

buitenverblijf het beste worden ingericht voor 

de komst van de baby? Wat moest er gebeuren 

als er complicaties zouden optreden? De in-

spanningen van dierverzorgers, tech-

nische medewerkers, dierenartsen 

en van olifantenmoeder Thong 

Tai zelf werden beloond. Yindee 

bleek een kerngezonde baby 

die vanaf de eerste dag van 

haar leven in Artis genoot. 

En dat gold niet alleen voor 

Yindee zelf. Alle medewerkers 

van Artis, betaald of vrijwil-

lig, voelden zich trots op het 

eerste olifantje dat sinds de 

oprichting (in 1838) in onze die-

rentuin werd geboren. 

Ook het publiek leefde mee. Een na-

menwedstrijd op de website leverde tiendui-

zend inzendingen op. Wekenlang stonden lange 

rijen bezoekers voor de olifantenstal geduldig 

te wachten om een glimp van de baby te kunnen 

opvangen. Het regende bloemen, kaartjes en te-

keningen voor het olifantje en haar verzorgers. 

De afzenders liepen uiteen van schoolklassen uit 

Amsterdamse buurten tot burgemeester Cohen.

Op het leeuwenterras was ook nieuw leven te 

bewonderen. Uit twee nesten werden kort na 

elkaar drie leeuwinnetjes geboren die vol en-

thousiasme over elkaar en over de grote leeu-

wen heen buitelden. Bijzonder was de geboorte 

van twee pelikanen in Artis. Eén van hen wist 

bovendien de landelijke pers te halen doordat hij 

onverwacht de wieken nam. De zwerftocht van 

Snelle Pelle werd door heel Nederland gevolgd, 

totdat hij tenslotte in de winter naar het Artis-

nest werd teruggebracht - enigszins uitgeput, 

maar overigens goed gezond. 

Van een heel andere orde was de verhuizing van 

gorillaman Ivo naar de dierentuin van Berlijn. 

Hij werd opgevolgd door Akili die zich in Artis al 

snel op zijn gemak voelde. 

Een deel van de opbrengst van de verkoop van 

Artis de Partisknuffels, de inmiddels zeer be-

kende Artismascotte, kon ten goede komen aan 

het miereneterproject in Argentinië om ook daar 

nieuw leven een kans te geven. 

In het Aquarium was de deelname 

van Artis aan World Ocean Day 

een groot succes. 

Eind 2005 nam Artis maat-

regelen tegen vogelgriep. 

Hoewel de ligging midden in 

de stad de dierentuin niet tot 

risicogebied maakte, werd elk 

risico door een inentingspro-

gramma vermeden.

Er was in 2005 ook nieuw leven 

in de ontwikkeling van Artis zelf. 

Het Masterplan voor de toekomst van 

Artis is daar een belangrijk voorbeeld van. 

Dit plan laat zien hoe Artis zich in de komende 

jaren verder zal ontwikkelen. Deze ontwikkeling 

geldt zowel de laatste uitbreiding van de tuin 

als de grote en kleine projecten die Artis als 

‘kennistuin’ beter tot zijn recht zullen laten ko-

men. Het centrale thema is ‘ruimte voor dieren 

en planten, ruimte voor educatie, ruimte voor 

erfgoed’. Om die ruimte goed te kunnen benut-

ten is het vrijkomen van de twee hectare grote 

betonnen plaat die de parkeerplaats nu is, van 

bijzonder groot belang. Hiervoor is in 2005 een 

beslissende stap gezet. Het dagelijks bestuur 

van Stadsdeel Amsterdam-Centrum keurde het 

Stedenbouwkundig Plan van Eisen goed dat de 

weg naar een herziening van het bestemmings-

plan opent. 

01:Nieuw leven in Artis

BERICHT VAN BESTUUR EN DIRECTIEBERICHT VAN BESTUUR EN DIRECTIE
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BERICHT VAN BESTUUR EN DIRECTIE

DINSDAG 2 AUGUSTUS, GEBOORTE YINDEE

De auto’s zullen ondergronds geparkeerd kun-

nen worden en de bovengrondse ruimte zal aan 

dieren, planten en educatie ten goede komen 

– en zo ons erfgoed helpen beschermen.

Het Masterplan blijft zich nog steeds ontwik-

kelen. In het afgelopen jaar werden met het oog 

daarop elke maand zogenaamde Jours Fixes 

gehouden – bijeenkomsten waar deskundigen uit 

binnen- en buitenland zich in levendige discus-

sies kwamen buigen over alles wat kan bijdra-

gen aan een kwalitatief hoogstaande en conse-

quent doordachte uitvoering van het plan. Tot de 

aanwezigen behoorden architecten, landschaps-

architecten en -historici, dierentuindeskundi-

gen en zelfs een belichtingskunstenaar die zijn 

sporen in de internationale theaterwereld heeft 

verdiend. 

Resultaten van de vernieuwing waren in 2005 

al zichtbaar. Zo werd in de zomer het nieuwe 

Insectarium door wethouder Laetitia Griffi th 

geopend. Het is gevestigd in het monumentale 

gebouwtje dat ooit als voedselmagazijn dienst 

deed, maar dat een aantal jaren een sluimerbe-

staan leidde. Nu is weer goed te zien waarom dit 

pand zo bijzonder is. Het gebouw – inclusief de 

fraai aangebouwde serre – biedt onderdak aan 

een moderne presentatie over alles wat klein is 

en vliegt, kruipt of krioelt. Er zijn veel speelse 

manieren waarop kinderen en volwassenen in-

teractief kennis kunnen opdoen. 

Het Insectarium kan als een opmaat worden 

gezien naar het Vlinderpaviljoen dat in 2006 

gereed komt. De werkzaamheden werden het 

afgelopen jaar gestart. Voordat de bouw kon 

beginnen was er sloopwerk nodig, te beginnen 

met de lelijke betonnen loopbrug tussen Gorilla-

huis en Zeeleeuwenverblijf. Het Vlinderpaviljoen, 

dat net als het vernieuwde Insectarium mede 

dankzij een subsidie van de Gemeente Amster-

dam (Economische Zaken) tot stand komt, is de 

grootste concretisering van het Masterplan tot 

nu toe. Veel ideeën over presentatie, educatie en 

esthetiek die in de ontwikkeling van het Master-

plan en tijdens de Jours Fixes zijn opgekomen, 

vinden hier hun uitwerking.

EEN ‘JOURS FIXES’ BIJEENKOMST
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In de zomer van het afgelopen jaar presen-

teerde Artis opnieuw de ZOOmeravonden. Elke 

zaterdag in juli en augustus was onze dierentuin 

extra lang geopend, compleet met extra activi-

teiten en picknickmanden. Deze ZOOmeravonden 

zijn met ingang van 2005 het experimentele

stadium gepasseerd en hebben nu een blijvende 

status gekregen. 

De televisie-uitzendingen van AVRO Dieren-

park Artis waren een groot succes. Zowel de 

waardering als de kijkcijfers waren uitzonderlijk 

hoog. Een andere succesvolle activiteit was de 

samenwerking met Dekamarkt. Dit alles leverde 

Artis veel bezoekers op. Ook hier was sprake 

van ‘nieuw leven’, want er werden bevolkings-

groepen bereikt die niet tot de regelmatige 

bezoekers behoorden. Artis ontving 1,2 miljoen 

bezoekers – het hoogste aantal in 15 jaar. Het 

mooie wandelweer in de zomer en de geboorte 

van olifantje Yindee droegen daaraan bij. Dat 

al die mensen Artis zeer waardeerden bleek uit 

het bezoekersonderzoek dat in 2005 is gehou-

den. De waardering uitte zich naast hoge cijfers 

in dit onderzoek ook in een toename van het 

aantal verkochte abonnementen. 

Op een heel ander terrein school het nieuwe 

leven in de voorbereiding van een nieuwe 

organisatievorm. Kwaliteit en effi ciency zijn 

hier sleutelwoorden. De eerste stappen naar 

een reorganisatie die in 2006 zijn beslag zou 

krijgen, werden in het afgelopen jaar gezet. In 

werkgroepen kwamen medewerkers bij elkaar 

om plannen voor te bereiden voor een nieuwe 

organisatie, waarin vakgroepen, elk met hun 

eigen deskundigheid en werkterrein, centraal 

staan. De nadruk op professionalisering en ver-

antwoordelijkheid van de vakgroepen betekent 

ook dat Artis haar medewerkers meer ruimte en 

middelen zal geven voor opleidingen. 

Het ziekteverzuim steeg in 2005 voor het eerst 

in een aantal jaren. Begrijpelijke spanningen 

en onzekerheid over de uitkomst van de reor-

ganisatie zullen daar debet aan zijn. De Onder-

nemingsraad maakte geen makkelijke tijd door, 

maar speelde opnieuw een zeer constructieve 

rol in de ontwikkelingen. 

Hoewel de economische situatie velen voor-

zichtig deed opereren, hebben onze sponsors 

en adoptanten ook het afgelopen jaar Artis 

weer massaal gesteund. Wij zijn hen daar zeer 

dankbaar voor, net als de overheden die het 

afgelopen jaar met ons hebben samengewerkt 

met als belangrijkste stakeholder de gemeente 

Amsterdam. Hierdoor weten wij dat er inder-

daad een breed maatschappelijk draagvlak voor 

het werk van Artis bestaat. Dit werk wordt elke 

dag opnieuw mogelijk gemaakt door al onze me-

dewerkers en vrijwilligers. Hun inzet geeft ons 

het vertrouwen dat ook in de komende tijd Artis 

weer voedingsbodem zal zijn voor veel mooi 

nieuw leven.

Ruud Koedijk voorzitter bestuur

Haig Balian directeur

Arianne van der Doelen adjunct-directeur

Hans van Weerd adjunct-directeur

Amsterdam, 25 april 2006



OP VRIJDAG 28 OKTOBER OVERHANDIGDE 
STADSDEELVOORZITTER VAN HET STADSDEEL AMSTERDAM-
CENTRUM, MEVROUW ANNE LIZE VAN DER STOEL EEN 
CHEQUE TER WAARDE VAN € 20.000 AAN ARTIS. HET 
GELD KOMT TEN GOEDE AAN GEDRAGSVERRIJKINGS-
PROJECTEN IN ARTIS. EDUCATIE EN DIERENWELZIJN 
SPELEN DAARIN EEN BELANGRIJKE ROL.

NA OVERHANDIGING VAN DE CHEQUE WIERPEN MEVROUW 
VAN DER STOEL EN HAIG BALIAN DE LEEUWEN EN HUN 
JONGEN SISALBALLEN TOE. DEZE SISALBALLEN ZIJN 
ZEER WELKOM BIJ DE KATACHTIGEN ALS SPEELGOED, 
OM OP TE KAUWEN, OF HUN NAGELS AAN TE KUNNEN 
SCHERPEN.
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Natura Artis Magistra gaat over de samen-

hang der dingen, waarbij Natura staat voor de 

verwondering over de natuur; Artis staat voor 

de cultuur waarmee wij vorm geven aan onze 

wereld en Magistra staat voor het inzicht in de 

relatie tussen natuur en cultuur. 

Met deze missie geeft Artis invulling aan haar 

ambitie om een kennistuin te zijn - een ken-

nistuin met dieren, met planten, met musea, 

met een planetarium. Artis is een park waar je 

kunt wandelen, waar je kunt leren, waar 

je kunt nadenken en waar je onver-

wachte zaken beleeft en ervaart. 

Artis verzamelt en toont de 

levende en dode natuur, en 

probeert die te begrijpen, te 

interpreteren. Mensen leg-

gen hun interpretaties vast in 

taal, wetenschap en waarden, 

ofwel cultuur. 

Artis stimuleert het denken 

over de relatie tussen natuur en 

cultuur. Artis gaat over de samen-

hang der dingen. 

Uit de missie zijn de volgende vier kerndoelen 

afgeleid:

-  Het vervullen van een maatschappelijke rol, 

met name door educatie over de relatie tussen 

mens en natuur;

-  Het beschermen en instandhouden van 

bedreigde dier- en plantensoorten;

-   Het functioneren als een partner en forum 

voor organisaties en instellingen met verge-

lijkbare doelen;

-  Het waarborgen van het erfgoed, zowel land-

schappelijk als architectonisch.

02:De missie van Artis

Natura Artis Magistra is all about the cohesion 

of life, where Natura stands for wonderment 

about nature; Artis stands for the culture 

through which we defi ne the world around us 

and Magistra stands for insight into the 

relationship between nature and culture. 

This mission embodies the ambition to be a 

garden of knowledge – a knowledge garden 

with animals, with plants, with museums, with 

a planetarium. Artis is a park through which 

you can stroll, where you can refl ect 

and where you can experience 

and encounter the unexpected. 

Artis collects and displays 

both live and lifeless nature, 

attempting to understand 

and interpret it. People 

record their interpretations 

in language, science and 

values – in culture. Artis 

stimulates contemplation 

of the relationship between 

nature and culture. Artis is 

about the cohesion of things. 

Four strategic objectives are derived from the 

mission: 

-   Fulfi lling a social role through the focus on 

education about the relationship between man 

and nature;

-   Providing specifi c efforts towards protecting 

and maintaining endangered animals and 

plants; 

-  Acting as a partner and a forum for 

organizations and institutions with comparable 

goals; 

-  Safeguarding the heritage, with regard to 

both scenery and architecture.
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MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE
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De natuur kennen is jezelf kennen

Toekomstvisie en masterplan voor Artis

Artis heeft veel nagedacht over haar toekomst, 

over haar wetenschappelijke tradities, over 

de dieren, over de educatie en over haar maat-

schappelijke taken. Uit de discussies is een 

ambitieus toekomstplan voortgekomen dat 

terug grijpt op de oorsprong van Artis.  

Artis werd in 1838 opgericht als een genoot-

schap waar de opkomende Amsterdamse 

burgerij zich wilde onderscheiden 

op een eigen plek met een eigen 

identiteit. Gezamenlijk bestu-

deerden en genoten zij van de 

verschijnselen en voortbreng-

selen van natuur, kunst en 

wetenschap. Artis groeide 

uit tot een wetenschappelijk 

epicentrum dat internatio-

naal belangstelling trok en 

vulde de culturele leemte in 

de stad. Er was de dierentuin, 

er werden lezingen gegeven, 

concerten gehouden, tentoonge-

steld. 

De missie van Artis

Als rasechte 19e-eeuwer stelde directeur en

oprichter G.F. Westerman de wetenschap boven 

alles. Zijn dierentuin moest bijdragen tot de 

kennis en kunst der natuur en wel zo dat de 

bezoeker die kennis spelenderwijs tot zich nam. 

Binnen enkele decennia waren een bibliotheek, 

diverse museumruimtes, twee wetenschappe-

lijke tijdschriften en een fraaie kunstverzameling 

onderdeel van een almaar groeiende dieren-

tuin. Onder Westermans opvolgers werden de 

uitstekende contacten met de Amsterdamse en 

Leidse universiteiten doorgezet. Niet toeval-

lig is de nieuwe missie van Artis gebaseerd op 

de oude Latijnse naam: Natura Artis Magistra 

(de natuur is de leermeesteres van kunsten en 

Natura Artis Magistra gaat over de samen-

hang der dingen, waarbij Natura staat voor de 

verwondering over de natuur; Artis staat voor 

de cultuur waarmee wij vormgeven aan onze 

wereld en Magistra staat voor het inzicht in de 

relatie tussen natuur en cultuur.

Met deze missie geeft Artis invulling aan haar 

ambitie om een kennistuin te zijn - met dieren, 

planten, musea, een planetarium. Artis is een 

park waar je kunt wandelen, leren, nadenken en 

waar je onverwachte zaken beleeft en er-

vaart. Artis toont de levende en dode 

natuur, probeert die te begrijpen, 

te interpreteren. Mensen leggen 

hun interpretaties vast in taal, 

wetenschap en waarden, of-

wel cultuur. Artis stimuleert 

het denken over de relatie 

tussen natuur en cultuur. 

Artis gaat over de samen-

hang der dingen.

De kerntaak van Artis

De kerntaak van Artis is de 

publiekstaak, ofwel de educatie. 

Alle ervaringen die mensen hier op-

doen, zijn primair educatieve ervaringen, 

variërend van zintuiglijke ervaringen tot het 

stimuleren van een eigen meningsvorming. Artis 

toont, vertelt, stelt ter discussie en opinieert.

Daarnaast werd duidelijk dat Artis op zoek 

moest naar de kwaliteiten om zich te onder-

scheiden van andere dierentuinen en dag-

attracties. Het unieke erfgoed bleek geen hinder  

paal voor modernisering, maar was juist een 

mogelijkheid voor profi lering en een impuls voor 

vernieuwende concepten voor dierverblijven.

De drie terugkerende centrale vraagstukken zijn 

juist de drie grote kansen voor het toekomstige 

Artis. Het nieuwe Artis biedt ruimte aan de 

dieren en planten, aan de educatie en aan 

het erfgoed.

03:Masterplan

MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE

wetenschappen).
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MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE

Ruimte voor de dieren

In de plannen zal de laatst mogelijke uitbreiding,

aan de Doklaan (het huidige parkeer terrein), 

gebruikt worden voor dierenverblijven. De

auto’s gaan ondergronds. Hierdoor ontstaat

eveneens ruimte in de oude tuin om de kwaliteit

van de verblijven te verbeteren.

Vroeger liep Artis altijd voorop. Het Aquarium 

bijvoorbeeld, uit 1882, was zo vernieuwend dat 

vertegenwoordigers van andere dierentuinen en

wetenschappers uit heel Europa direct een kijkje

kwamen nemen. In de 20e eeuw kwam er toe-

nemende belangstelling voor de wereld waarin 

de dieren in het wild leven. De Afrika Savanne

is een voorbeeld van integratie van diersoorten 

met vergelijkbare levensbehoeften, in een set-

ting die refereert aan de natuurlijke leefomge-

ving. Ook in het ‘oude’ Artis zijn de laatste 

jaren projecten uitgevoerd volgens de

ecosysteembenadering, zoals de

Zuid-Amerika Pampa.

Maar Artis is een dierentuin

met een beperkte opper-

vlakte; het creëren van een 

natuurlijke illusie is hier

lastiger dan in een grotere

tuin. Artis is daarom op zoek

gegaan naar nieuwe concep-

ten. Verblijven met optimale

condities voor de dieren, die

een zo natuurlijk mogelijk gedrag 

mogelijk maken en die het publiek in

staat stellen de dieren zo goed mogelijk 

te bekijken. Een goed voorbeeld van de nieuwe

visie wordt de in 2006 te openen Vlindertuin.

In deze tuin staat de ervaring van de bezoeker

centraal, die tussen de vlinders door kan lopen, 

met inachtneming van de eisen rond dieren-

welzijn. De door de mens gemaakte, artifi ciële 

omgeving is hier een belangrijk bestanddeel van

de totale ervaring. 

Duurzaamheid

Veel deskundigen hebben bijgedragen aan een

samenhangende toekomstvisie, die enerzijds

gebaseerd is op de 19e- en 20e-eeuwse kwa-

liteiten en die anderzijds antwoord geeft op de 

grote maatschappelijke en ecologische vragen

die op ons afkomen. Duurzaamheid is één van de 

centrale begrippen in de nieuwe visie. Voor Artis 

gaat duurzaamheid verder dan de traditionele

dierentuintaken. Artis is een podium voor an-

dere instellingen, een plek waar informatie over 

duurzaamheidsvraagstukken samenkomt, een 

plek waar een groot publiek met deze vragen

geconfronteerd wordt. Duurzaamheid

zal in de komende jaren een van

de thema’s voor kennistuin Artis

zijn. Een kennistuin met een

Kennisplein.

Het Kennisplein

Het Kennisplein is een oud

plein, gelegen achter de 

monumentale bebouwing 

op de hoek van de Plan-

tage Kerklaan en de Plantage 

Middenlaan. Het is het oudste

gebied, verworven bij de oprich-

ting van het Genootschap, waar de 

sociëteitslokalen gevestigd waren. Het is 

in de loop van de 20e eeuw dichtgegroeid. Door

de kwaliteiten van het plein terug te brengen en

door hier nieuwe educatieve publieksvoorzienin-

gen te vestigen kan het plein opnieuw het start- 

INTERIEUR VAN HET VOORMALIGE GROOTE MUSEUM 
UIT 1855; DE VITRINEKASTEN ZIJN NOG IN OUDE 
STAAT AANWEZIG. HET IS HET BEST BEWAARDE 
19E-EEUWSE MUSEUMINTERIEUR IN NEDERLAND.
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en eindpunt van ieder bezoek worden. Een 

belangrijke functie is die van educatief centrum, 

om schoolklassen te ontvangen en om individuele 

leerlingen of andere geïnteresseerden verder te 

helpen.

Het Groote Museum

Er zal meer te zien zijn aan het Kennisplein. Al 

in de oudste doelstelling wordt gesproken over 

een ‘kabinet van opgezette voorwerpen uit het 

dierenrijk’. Het Groote Museum, uit 1850-1855, 

was één van de spectaculairste voorbeelden van 

de manier waarop men in de 19e eeuw de na-

tuurlijke historie bestudeerde en presenteerde. 

Wonder boven wonder is het interieur bewaard 

gebleven. De komende jaren zal het zijn oude 

functie weer terugkrijgen. In de westvleugel 

zal een overrompelende reconstructie worden 

getoond van de 19e-eeuwse opstelling. 

De enorme collectie bevindt zich in de depots 

van het Zoölogisch Museum van de Universiteit 

van Amsterdam. In combinatie met de collectie 

van het Artis Geologisch Museum biedt deze 

historische presentatie nieuwe mogelijkheden 

om educatieve verhalen te vertellen over evolu-

tie, soortenrijkdom en uitsterving.

De oostvleugel zal worden gebruikt voor wis-

selende tentoonstellingen Samen met de in de 

oude staat teruggebrachte sociëteitsruimten 

op de begane grond ontstaat aan de Plantage 

Middenlaan opnieuw een uniek conferentie- en 

museumcomplex.

MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE

HET GROOTE MUSEUM GEZIEN VANAF  DE TUINZIJDE. DE RUIMTE 
VOOR HET MUSEUM IS DE PLEK VAN HET TOEKOMSTIGE ‘KENNIS-
PLEIN’. PRENT: W. HEKKING JR. 1863. 

DETAIL VAN HET MASTERPLAN. TEGENOVER HET VER-
PLAATSTE PLANETARIUM EN HET GROOTE MUSEUM MET 
DE MICROZOO BEVINDT ZICH HET ‘KENNISPLEIN’. 
DÉ PLEK VOOR ARTIS-EDUCATIE.
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MicroZoo

Aan het Kennisplein komt ook de MicroZoo: een 

compleet nieuwe dierentuin waarin het onzicht-

bare zichtbaar wordt gemaakt. De grootste 

biomassa ter wereld en de grootste soorten- en 

vormenrijkdom is met het blote oog niet zicht-

baar: de wereld van de microben. Een wereld 

waarover we ons kunnen verwonderen en 

waarvan we kunnen griezelen. Ieder volwas-

sen mens draagt twee kilo micro-organismen bij 

zich en in iedere mond bevinden zich honderden 

soorten bacteriën. Dat zal de MicroZoo door 

middel van eenvoudige, door het publiek zelf uit 

te voeren experimenten duidelijk maken. De Mi-

croZoo toont de vormenrijkdom, de schoonheid, 

de stank, de uitwisseling.

Planetarium

Aan het Kennisplein kun je zo naar de sterren of 

naar de dinosauriërs in het vernieuwde Plane-

tarium. Het Planetarium zal worden verplaatst 

naar het Kennisplein en zal ook technisch com-

pleet worden vernieuwd. De afgelopen jaren 

heeft zich een nieuwe projectiewijze aange-

diend: hoogwaardige digitale projectie waarmee 

zowel een realistische sterrenhemel als een 

doorlopend bewegend beeld over de hele koepel 

kan worden geprojecteerd. Uiteenlopende pro-

ducties, zoals speciaal vervaardigde natuurfi lms 

en computeranimaties van microleven, kunnen 

allemaal worden vertoond. Sneller dan het licht 

reizen, dwars door duizenden sterrenstelsels, 

terug naar de oerknal, op de eerste rij bij de 

komeetinslag die de dinosauriërs uitroeide, 

een walvis van 30 meter over je heen zien 

zwemmen – dat wordt straks allemaal mogelijk.

MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE
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Tenslotte

De toekomstvisie van Artis is gebaseerd op be-

staande kwaliteiten. Artis gaat die inzetten om 

het oude genootschap een nieuwe relevantie en 

urgentie te geven. Artis is een grote publieksin-

stelling, met een aanzienlijk economisch belang 

voor Amsterdam en de regio. Door de laag-

drempeligheid en de attractiviteit voor mensen 

van alle leeftijden en culturele achtergronden, 

versterkt Artis de sociale cohesie. Artis zal de 

komende jaren veel tijd, geld en energie investe-

ren. De dieren krijgen de ruimte; gasten kun-

nen beter worden ontvangen. En de educatieve 

opdracht krijgt nog meer prioriteit. Artis zoekt 

vanuit de eigen rijke traditie naar de relevan-

tie van het park in de komende decennia. Artis 

is compleet, samenhangend en als je het goed 

bekijkt, pure maatschappelijke noodzaak. 

 

MASTERPLAN  / TOEKOMSTVISIE

AAN DE TOTSTANDKOMING VAN HET MASTERPLAN 
GINGEN HEEL WAT BRAINSTORMSESSIES VOORAF 
MET BUURTBEWONERS, ARTISMEDEWERKERS, 
ARCHITECTEN, ENZ.
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VAN BEGIN AF AAN IS ARTIS EEN BIJZONDERE PLEK 
GEWEEST VOOR MENSEN OM ER TE RECREEREN, OM ER 
GEZIEN TE WORDEN. DAT GOLD IN DE 19E-EEUW, MAAR 
DAT GELDT NOG STEEDS B.V. TIJDENS DE ZOOMER-
AVONDOPENSTELLING.
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Tuin- en landschapshistoricus Erik de Jong en 

landschapsarchitect Michael van Gessel maken 

beiden deel uit van een team dat de directie 

van Artis adviseert bij de voorgestelde ver-

nieuwingen, zowel in de oude tuin als in het 

nieuw te ontwikkelen deel van Artis. Hoe kijken 

beide deskundigen tegen Artis aan en kan het 

nieuwe deel van Artis een organisch geheel 

gaan vormen met het oude deel van Artis? 

Hoe kijkt u tegen Artis aan? 

Erik de Jong: Aanvankelijk dacht men bij de 

vernieuwing van Artis vooral in termen van ar-

chitectuur. Het landschap – de tuin – was daar 

een beetje aan toegevoegd. Wij benadrukten 

dat de context van Artis, het kader waarin je 

Artis moet zien, toch vooral de tuin is. In Artis 

is daarnaast altijd veel aandacht geweest voor 

dieren en perken, maar minder voor het grotere 

landschappelijk geheel van Artis, en de historie 

en betekenis daarvan. 

Artis is een tuin op zichzelf, maar past tegelij-

kertijd stedenbouwkundig nog helemaal in de 

Plantage. En daarmee vertegenwoordigt Artis 

een wezenlijk stuk van Amsterdam. De Plantage 

lag aan het eind van de 17e eeuw al binnen 

de stadsmuren – een buitengebied binnen de 

muren van de stad! Dat is uniek – dat bestaat 

in geen enkele andere Europese hoofdstad. 

Artis is dus een substantieel onderdeel van de 

Amsterdamse stedenbouwkundige en sociale 

geschiedenis. 

Artis lijkt nogal chaotisch, hoe breng je ritme 

en ordening aan? 

Michael van Gessel: Er zit meer structuur in 

Artis dan je zo op het eerste gezicht zou ver-

wachten. Als je door Artis loopt zie je alleen 

“    Artis is een 
openluchtsociëteit” 

Erik de Jong en Michael van Gessel:

MASTERPLAN  / DE TUIN
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kronkelende lijnen, maar als je een luchtfoto 

bekijkt zie je dat de lijn vanuit de Plantage 

Polaklaan doorloopt in Artis. Je kunt hem zien, 

maar je kunt hem niet lopen. De Fransche Laan 

(nu Papegaaienlaan) gaat dan weer om een 

vijver heen,  dan weer over een brug, dan maakt 

hij weer een bocht langs een perk, maar telkens 

komt deze route weer uit op die as. Als je de 

ordening eenmaal door hebt,  dan heb je twee 

dingen te pakken: 1. je hebt ordening - mensen 

kunnen zich dus oriënteren – en 2. het sluit als 

vanzelf aan op de omgeving,  want de omgeving 

heeft diezelfde ordening. Onbewust voel je als 

bezoeker dat de afstand tot de Plantage Mid-

denlaan hetzelfde is gebleven, die lijn loopt er 

immers evenwijdig aan. Bij een herinrichting 

hoef je dus niet ineens alles - bam - recht te 

maken. Je kunt het ook subtieler doen zonder 

dat mensen dat gevoel van ordening verliezen. 

Het is net als een boek: mensen hoeven niet te 

snappen hoe de structuur van het boek in elkaar 

steekt om dat boek te waarderen.

Erik de Jong: Ons idee is dat het park de sa-

menhang creëert tussen de dierenverblijven, de 

architectuur, de bomen en paden, de geschiede-

nis, de mensen. Dat alles moet je goed in het oog 

houden, want als je dat niet doet hou je alleen

fragmenten van architectuur, van dieren, de 

tuin over en ontbreekt de samenhang. Artis 

als geheel is een openluchtmuseum, een open-

luchtsociëteit. En dat is ook een ruimte – maar 

dus niet een architectonische ruimte die je in 

die zin zomaar volbouwt. Je moet streven naar 

samenhang en evenwicht en onderscheid maken 

tussen de grote lijnen en de details. 

Michael van Gessel: Heel veel in Artis is goed 

bedoeld en er is echt geprobeerd er het beste 

van te maken, maar je moet het overzicht heb-

ben over het geheel. De ene keer moet je je 

houden aan het geheel, de andere keer moet je 

juist afwijken, maar waar ligt nu de grens? Die 

moet je elke keer zoeken, en dat is een belang-

rijke taak die wij zien als adviseurs. Hier kun je 

afwijken, daar moet je je aan de orde houden. 

Sommige objecten kun je goed in de oorspron-

kelijke staat terug brengen aan de hand van een 

bouwtekening, andere zul je moeten vervangen.

Is alles wat oud is goed? 

Michael van Gessel:  Nee, maar uit elke periode 

zit er wel wat moois bij. Die moderne, stalen 

gierennetten voor het oude gebouw De Volhar-

ding bijvoorbeeld vinden wij heel geslaagd. Ook 

het giraffenperk is mooi, vooral de aanwezigheid 

van die dieren voor die oude architectuur. Wat 

we ook mooi vinden is de rotspartij voor de pin-

guïns, die is echt prachtig. Het is geen probleem 

dat het voor het Aquarium staat; het Aquarium-

gebouw is kwaliteit, maar die rots ook, en dat 

bijt elkaar niet. 

En wat vindt u nou écht lelijk? 

Erik de Jong: Lelijk is het broedhokje voor de 

Afrikaanse wilde honden – het lijkt een soort 

MASTERPLAN  / DE TUIN

ARTIS IS DE GROENE LONG VAN DE OOSTELIJKE BINNEN-
STAD. HET RECHTHOEKIGE BASISPATROON VAN DE PLAN-
TAGE IS NOG STEEDS HERKENBAAR. (FOTO SAS)
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MASTERPLAN  / DE TUIN

OP DEZE KAART VAN AMSTERDAM UIT 1724 IS GOED 
TE ZIEN DAT DE PLANTAGE IS ONDERVERDEELD IN 
RECHTHOEKIGE STUKKEN LAND. DEZE GRIDSTRUCTUUR 
IS EEN VAN DE BASISPRINCIPES BIJ DE HERIN-
RICHTING VAN ARTIS.

carport en is armoedig. Verder is de Hollandse 

tuin niet mooi meer, maar op een simpele manier 

kun je die weer prachtig maken. Er is nu geen 

ruimte, de hagen zijn niet geschoren, er staan te 

veel banken, te veel bloembakken, het is er veel 

te vol. Er zou ook iets van vormsnoei uitgevoerd 

moeten worden en in de as van deze tuin staat 

een lelijk, roestig informatiebord. 

Michael van Gessel: Er is dus geen mooie ruim-

telijkheid meer. De parkkiosken in Artis lijken op 

de eerste het beste recreatiezwembad dat de 

hele winter heeft leeggestaan en dat even een 

verfje krijgt in het voorjaar. Een kiosk in Artis 

moet tot de verbeelding spreken, moet een ju-

weeltje van kleine architectuur zijn. 

Welke principes worden bij de (her-)inrichting 

gevolgd? 

Erik de Jong:  Artis past binnen het stramien 

van de originele Plantagebuurt. In de late 17e 

eeuw is De Plantage verkaveld volgens een 

rechthoekig patroon. Dat gridpatroon vind je 

nu nog terug rondom en in Artis en is ook een 

voorbeeld voor het uitbreidingsterrein aan de 

Doklaan. De lijn dwars daarop is die van de 

Nieuwe Prinsengracht, die in Artis nu de vijver-

partijen vormt. Die dwarslijn van water trekken 

we in het Masterplan door naar het nieuwe ter-

rein; zo wordt de historische loop van de gracht 

voortgezet. 

Hoe zit het met het groen in het nieuwe gebied? 

Michael van Gessel: landschapsarchitectonisch 

willen we het historische principe van Artis als 

Arboretum, als bomentuin, voortzetten in het 

nieuwe deel van Artis. Natuurlijk kost dat tijd, 

maar het terrein leent zich goed om er relatief 

grote bomen te planten en te laten groeien. 

Trouwens, die bomen willen we ook aan de ran-

den van het perk planten. Gebouwen, binnen- 

en buitenverblijven van de dieren en het groen 

gaan zo een eenheid vormen. Water en bomen 

zorgen voor een goede aansluiting op het histo-

rische deel van Artis. Er zullen in heel Artis, met 

name rond de Doklaan, komend jaar al zo’n ze-

ventig bomen worden geplant. Het nieuwe deel 

van Artis wordt net zo groen als de oude tuin. 

Het moet voor buurtgenoten een fantastisch 

gezicht zijn om zo over Artis uit te kunnen kijken. 
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Het Masterplan van Artis geeft zicht op de toe-

komst en de plannen voor Fase III, het uitbrei-

dingsterrein aan de Doklaan. Via brochures, 

interviews in kranten en tijdschriften, en een 

nieuwsbrief aan de omwonenden van Artis, is 

Artis’ nieuwe toekomstvisie met elan voor het 

voetlicht gebracht. Naast de communicatie over 

dit plan is er in 2005 een aantal cruciale bij-

eenkomsten geweest, met zowel het Stadsdeel 

Centrum van de gemeente Amsterdam als met 

de bewoners van de Plantagebuurt. 

De voorgeschiedenis

In 1999 is de startnotitie voor Fase III  vast-

gesteld door de gemeente waarna een Steden-

bouwkundig Programma van Eisen (SPvE) werd 

opgesteld. Dit - inmiddels achterhaalde - plan 

stuitte destijds op groot verzet van de omwo-

nenden. Het college van B&W van Amsterdam 

heeft daarom begin 2002 besloten dat er een 

nieuw SPvE gemaakt moest worden met nieuwe 

uitgangspunten.

Inspraakavond

In 2004 ontwikkelde Artis het Masterplan dat in 

2005 publiek werd gemaakt. Bij de planvorming  

is goed geluisterd naar geluiden uit de buurt 

en de samenleving. Op basis van de nieuwe 

uitgangspunten en het nieuwe Masterplan is 

door het stadsdeel een concept-SPvE gemaakt. 

Daarover vond op 6 juli 2005 een goed bezochte 

informatie- en inspraakavond plaats in de Ko-

ningszaal van Artis.

De algemene reacties op het plan bleken goed. 

Artis kreeg complimenten over de visie die uit 

de nieuwe plannen sprak. De fi losofi e van ruimte 

voor de dieren, ruimte voor educatie en ruimte 

voor het erfgoed sloeg aan. Ook de analyse van 

Artis als onderdeel van de Plantagebuurt en de 

logische consequenties voor de inrichtingseisen 

konden rekenen op instemming. Wel was  er op 

enkele punten kritiek. Zo vond men zowel het 

gebouw op de kop van het nieuwe terrein, als 

het volume van de nieuwe, ondergrondse  

parkeergarage te groot. 

Verdere procedures

Op basis van deze inspraak heeft stadsdeel-

wethouder Iping het SPvE op enkele punten 

aangepast waarop het Dagelijks Bestuur van 

Amsterdam het op 20 september 2005 vaststel-

de.  Vervolgens werd dit enigszins aangepaste 

SPvE op 12 oktober in de raadscommissie Bou-

wen en Wonen positief behandeld. Daarbij was 

de publieke belangstelling opnieuw groot: door 

maar liefst 20 personen werd er ingesproken. 

Een Artisdelegatie verdedigde haar standpun-

ten met verve en het plan bleef in grote lijnen 

overeind. 

Er kon nu met het uitwerken van de Fase III-

plannen begonnen worden. In 2006 volgen de 

bestemmingsplanprocedures. Artis verwacht in 

2008 echt te kunnen gaan bouwen. Het werven 

van de benodigde € 53 miljoen voor Fase III  

krijgt nu prioriteit.

Fondsenwerving 

Naast het creëren van draagvlak van omwonen-

den en de gemeente Amsterdam, voelt Artis het 

als een maatschappelijke taak om ook draag-

vlak voor haar plannen te krijgen van bedrijven, 

institutionele instellingen en particulieren. In 

2005 heeft Artis diverse organisaties uitgeno-

digd mee te denken over hoe de € 80 miljoen die 

benodigd is voor het totale Masterplan het beste 

geworven kan worden. Vanaf 2007 start Artis 

met het verzilveren van de enthousiaste 

reacties. Wilt u Artis ondersteunen, kijk dan op 

www.artis.nl en www.artis.nl/masterplan

MASTERPLAN  / DRAAGVLAK IN DE MAATSCHAPPIJ

Draagvlak in de maatschappij 

De buren, de gemeente en de media



22

MASTERPLAN  / PROJECTREALISATIE /  INSECTARIUM

MEDEWERKER KO VELTMAN VAN HET 
ARTIS INSECTARIUM IN DE WEER 
MET WANDELENDE TAKKEN. 

EEN ENTHOUSIASTE AMSTERDAMSE WETHOUDER 
LAETITIA GRIFFITH BIJ DE OPENING VAN HET 
NIEUWE INSECTARIUM.

SPECIAAL GEMAAKTE VOELMODELLEN  VAN 
INSECTEN EN SPINNEN LEREN VISUEEL 
GEHANDICAPTEN VEEL OVER DEZE KLEINE 
DIEREN.



23

Op 22 juli 2005 opende wethouder 

mw. Laetitia Griffi th het nieuwe Insectarium 

van Artis. Het kreeg zijn nieuwe plek in het 

geheel gerenoveerde oude Voedselmagazijn dat 

voorzien is van een fraaie, nieuwe serre.  Die 

combinatie van ‘historisch’ en ‘nieuw’ past 

uitstekend bij de doelstellingen van het Mas-

terplan. 

Insecten krijgen in dierentuinen meestal lang 

niet zoveel aandacht als gewervelde dieren. Toch 

komen ze zo algemeen en in zulke grote aantal-

len voor, dat ze in de natuur een heel belang-

rijke rol spelen. Zonder insecten zou al het leven 

op aarde uitsterven. Er zijn ongeveer twee mil-

joen soorten beschreven, maar het totale aantal 

soorten wordt veel hoger geschat en ligt ergens 

tussen de 8 en 55 miljoen!  

In Artis krijgen de insecten echter al ruim 

honderd jaar de aandacht die ze verdienen. Het 

nieuwe Insectarium is al weer het derde sinds 

1898, het jaar waarin Artis is begonnen met het 

houden en tonen van insecten.

Nieuw in monument

Het nieuwe Insectarium is ondergebracht in het 

oude Voedselmagazijn, een lang en smal gebouw 

dat stamt uit 1897. Om voldoende ruimte te 

creëren voor de collectie is er een transparante 

serre aan de achterkant tegenaan geplaatst. 

Daarmee blijft de oude architectuur geheel 

zichtbaar, maar ontstaat er voldoende ruimte 

voor de collectie en een educatieve opstelling 

van levende insecten. 

De buitenkant van het gebouw is zoveel mogelijk 

in oude staat teruggebracht. Helemaal lukte dat 

niet, omdat tijdens een bombardement in 1941 

een fl ink deel was beschadigd en opnieuw op-

gebouwd. Besloten werd om de oude staat van 

voor de Tweede Wereldoorlog niet te herstellen 

maar om de littekens van de oorlog voor de op-

lettende kijker zichtbaar te houden. Ook de grote 

houten deuren en de ramen zijn intact gebleven 

en in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. 

Een nieuwe, moderne benadering van de 

collectie

De indeling van het nieuwe Insectarium is 

heel anders dan vroeger. In de oude situatie 

was er een taxonomische indeling van de 

collectie. Dat wil zeggen, de spinnen naast de 

spinnen en de wandelende takken naast de wan-

delende takken. De bewoners van het nieuwe 

Insectarium zijn gerangschikt volgens thema’s 

als ‘anatomie’, ‘voortplanting’, ‘broedzorg’ en 

‘levenswijze’, zoals insecten die in sociaal ver-

band leven. Maar ook andere thema’s passeren 

de revue, zoals ‘eten en gegeten worden’, ‘be-

dreigde soorten’ en de relatie ‘mens en insect’, 

terwijl men ook een kijkje in een Hollandse sloot 

kan nemen. Tenslotte is er Expeditie Prikkebeen 

met allerlei interactieve, educatieve spelletjes 

en opdrachten, waar de bezoeker zich een echte 

onderzoeker kan voelen. Prikkebeenvrijwilligers 

verzorgen extra voorlichting en rondleidingen 

waarbij speciale aandacht uitgaat naar visueel 

en auditief gehandicapten. Op de eerste verdie-

ping bevindt zich onder meer de kweekruimte. 

Toegankelijk

Er is naar gestreefd het nieuwe Insectarium 

zo toegankelijk mogelijk te maken voor elke 

bezoeker. Zo zijn er automatische deuren 

aangebracht en is het gebouw geheel drempel-

vrij. Artis heeft enkele lichamelijk, geestelijk, 

auditief en visueel gehandicapten uitgenodigd 

bij de eerste gesprekken met de architect, om 

hun verwachtingen en eisen aan te geven. Er is 

rekening gehouden met lettertype en kleur voor 

een optimale leesbaarheid van de etiketten. Bij 

o.a. de krekels is een kleine ringleiding aange-

bracht, zodat mensen met een gehoorapparaat 

ook het getsjirp kunnen horen. De voelmodellen 

van insecten - voor slechtzienden - zijn tijdens 

rondleidingen echt aan te raken. 

MASTERPLAN  / PROJECTREALISATIE /  INSECTARIUM

Projectrealisatie

Een nieuw Insectarium
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MASTERPLAN  / PROJECTREALISATIE /  INSECTARIUM

VEEL AANDACHT IS BESTEED AAN 
INTERACTIEVE EDUCATIE.
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Planontwikkeling

MicroZoo

De geboorte van de MicroZoo

Het Masterplan is een grootse en veelomvat-

tende blauwdruk voor het Artis van de 21e 

eeuw. Het heeft per defi nitie veel jaren nodig om 

gerealiseerd te worden. De uitwerking van de 

plannen, het verkrijgen van vergunningen, het 

werven van fondsen, het opzetten van samen-

werkingsverbanden, de planning en de daad-

werkelijke uitvoering zijn stuk voor stuk tijd-

rovende onderdelen op de lange weg naar het 

nieuwe Artis. Voor enkele onderdelen van het 

zogenaamde Kennisplein (dat is de concentra-

tie van musea, conferentiezalen en educatieve 

ruimten, het Planetarium en de MicroZoo in het 

L-vormige gebouwencomplex aan de Plantage 

Middenlaan - Plantage Kerklaan) zijn in 2005 

belangrijke stappen gezet voor een verdere 

detaillering. De plannen voor de MicroZoo liggen 

daarbij op kop.

Met de MicroZoo krijgt Artis een unieke ruimte 

binnen zijn poorten. Artis wil niet alleen de 

zichtbare natuur tonen, maar ook de onzicht-

bare, de wereld van de kleinste levende organis-

men: bacteriën, virussen, schimmels. Maar wat 

heet klein? Liefst 80% van de biomassa op aarde 

wordt gevormd door microben. Deze ware heer-

sers van de aarde staan aan het begin van de 

voedselkringloop – en aan het einde. Ze waren 

er al snel na de vorming van onze planeet, lang 

voor er andere levende wezens waren, en ze 

zullen er ook nog lang zijn als onze soort al weer 

verdwenen is. Zonder bacteriën kunnen we niet 

leven, ons hele leven is van hun aanwezigheid 

doortrokken, zonder hen zouden wij er niet zijn 

(het omgekeerde gaat niet op). Ze maken ons 

voedsel, ze maken ons ziek en gezond. Het is een 

fascinerende wereld, vol bizarre vormen en on-

verwachte overlevingsstrategieën. We weten er 

nog zo weinig van, er valt nog zo veel te ontdek-

ken: een geheel nieuwe wereld.

Artis heeft hiervoor brainstormsessies 

georganiseerd met microbiologen en andere 

specialisen. De stortvloed aan ideeën die dat 

opleverde is door een team, met daarin weten-

schappers en Artismedewerkers, uitgewerkt tot 

een eerste concept, dat vervolgens op allerlei 

manieren tegen het licht is gehouden. Minstens 

zo belangrijk als dat concept was het enthou-

siasme van alle betrokkenen om iets geheel 

nieuws te maken, het gevoel dat hier grenzen 

worden verlegd, waarvoor nieuwe presentatie-

vormen en –technieken moeten worden 

ontwikkeld. De MicroZoo wordt het eerste tast-

bare resultaat van het Kennisplein. Samen met 

het gerestaureerde Groote Museum (waarin het 

huidige Zoölogisch Museum van de Universiteit 

van Amsterdam en het Artis Geologisch Museum 

opgaan) en het vernieuwde, digitale, Artis 

Planetarium, plus een aantal studieruimtes 

en leslokalen, ontstaat hier een uniek edu-

catief complex, een podium voor de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten en voor actuele 

maatschappelijke discussies, dat zijn weerga in 

Nederland en ver daarbuiten niet kent. Dat kan 

alleen maar in Artis.

MASTERPLAN  / PLANONTWIKKELING /  MICROZOO

FLUORESCERENDE
DIEPZEEBACTERIE.
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Planontwikkeling

Vlinderpaviljoen

In 2006 verrijst naast de tropische Metzelaar-

kas een prachtig vlinderparadijs. 

Helmut Sprenger – architect – vertelt over de 

fi losofi e achter het ontwerp van dit paviljoen.

Helmut Sprenger: “De bedoeling is dat dit 

gebouw juist niet te veel aandacht naar zich 

toe trekt. Het gaat tenslotte om de inhoud. 

Het transparante gebouw is dan ook bijna een 

omhulsel en geeft de inhoud als het ware een 

kostbare en bijna magische sfeer mee. Het Vlin-

derpaviljoen is als een eiland in de dierentuin. 

Het staat tussen diverse dierenverblijven in. 

Die hebben in de ontwerpfase dan ook de 

begrenzing van het gebouw aangegeven.”  

In het Vlinderpaviljoen bevinden zich ook ei-

landen van groen. Deze indeling weerspiegelt 

de sfeer van het historische Artis met haar  

kronkelpaden en verrassingen om iedere hoek.  

Helmut Sprenger: “En door het creëren van 

hoogteverschillen kunnen de bezoekers de vlin-

ders niet alleen van onderaf zien vliegen, maar 

ook van dichtbij ‘op niveau’ bewonderen.”

Bij de keuze voor het dakmateriaal is speciaal 

gelet op de zoötechnische eisen ten aanzien 

van het houden van vlinders. Zo zal er weinig 

condensatie van waterdamp optreden, zodat de 

vlinders niet nat kunnen worden en aldus voor-

tijdig doodgaan. Verder heeft het materiaal een 

goede isolatie, een prima geluiddempend effect 

en is het energiebesparend en brandveilig. 

“ Het Vlinderpaviljoen wordt 
een mooi samenspel tussen 
kunstmatig en natuurlijk.” 

Architect Helmut Sprenger:

MASTERPLAN / PLANONTWIKKELING  / VLINDERPAVILJOEN
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Maar Helmut Sprenger vindt het mooiste toch 

dat transparante effect. “Het dak is gemaakt 

van een soort luchtkussenmateriaal. Het lijkt 

wel een gebouw zonder dak. Bezoekers hebben 

de indruk dat ze buiten lopen tussen de vlinders 

door.”

Bijzonder is de combinatie van een dierenver-

blijf met horecagelegenheid. Het restaurant kan 

worden afgehuurd voor evenementen. Vanaf 

daar heb je een panoramische blik over het pa-

viljoen. De nachtbelichting zal de magische sfeer 

benadrukken.  

Helmut Sprenger: “ Er zijn verschillende in-

gangen en bij elke ingang is de entree anders 

van sfeer, dus je er zijn verschillende manieren 

om de bezoeker een belevenis mee te geven. De 

ene keer zal dat een educatieve presentatie zijn 

van de beroemde vlindertekeningen van Sybilla 

Merian, terwijl je bij een andere entree meteen 

omgeven zult zijn door prachtige, rondvliegende 

tropische vlinders. Ik zie het gebouw met zijn 

inhoud als een mooi samenspel tussen kunstma-

tig en natuurlijk, cultuur en natuur, educatie en 

beleving.” 
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Op weg naar een vernieuwde organisatie

Het jaar 2005 heeft voor een belangrijk deel in 

het teken gestaan van de voorgenomen reor-

ganisatie. In het najaar van 2004 startte het 

Management Team van Artis een discussie over 

de veranderingen die moesten worden ingezet 

om Artis tot een slagvaardige en effi ciënte 

organisatie te maken. 

Om dit ingewikkelde proces te begeleiden is een 

organisatieadviseur ingeschakeld. Deze heeft 

als eerste stap oriënterende gesprekken 

gevoerd met de leden van het 

Management Team (MT) en het 

Hoofd Personeel & Organisatie 

(P&O). Dit leidde tot de vol-

gende conclusies en vraag-

stelling (zie schema).

Vervolgens  is een con-

cept-blauwdruk uitgewerkt 

voor verdere uitwerking 

door het MT en sleutelfi -

guren uit de organisatie. 

Strategic Management Cen-

tre uit Laren is gevraagd Artis 

bij dit proces te ondersteunen.

Werkconferenties

Als eerste stap vond in het begin van 2005 een 

tweedaagse werkconferentie plaats. Tijdens 

deze bijeenkomst werd de ‘Blauwdruk Uitwer-

king Clusterstructuur’ met de leidinggevenden 

besproken. Om de noodzaak van verandering te 

erkennen en actiepunten vast te kunnen stellen, 

was het van belang het eens te worden over de 

probleemstelling van Artis. Aan de deel nemers 

van de conferentie is toen gevraagd om in sub-

groepen de knelpunten te inventariseren. Vijf 

werkgroepen verdiepten zich vervolgens in deze 

problematiek. Op een tweede werkconferentie 

presenteerden de werkgroepen hun bevindin-

gen. Het MT heeft deze vervolgens besproken 

met de ondernemingsraad (OR) en weer terug-

gekoppeld naar de werkgroepen. De verschil-

lende uitwerkingen en de conclusies uit de 

werkconferenties hebben geleid tot een aange-

scherpte blauwdruk. Deze vormde de basis voor 

het fi nale voorstel voor een nieuwe organisa-

tiestructuur en een nieuw besturingsmodel van 

Artis. Dit voorstel is, na fi attering door het MT, 

in juli 2005 ter advies aan de OR voorgelegd. 

Professionele organisatie

De belangrijkste uitgangspunten in het voorstel 

zijn dat:

-   Artis moet gaan functioneren als een pro-

fessionele organisatie

-  er drie clusters worden gefor-

meerd die een gelijkwaardige 

bijdrage verzorgen

-  binnen de clusters vakgroe-

pen de basiseenheden zijn 

-  er ‘hiërarchie’ is op basis 

van professionaliteit 

-  staven de clusters en vak-

groepen ondersteunen. 

De keuze voor een profes-

sionele organisatie houdt 

in dat medewerkers worden 

beschouwd als vakmensen die 

excellent maatwerk leveren. Aanstu-

ring geschiedt op basis van vaardigheden 

en professioneel rolgedrag (voorbeeldgedrag), 

dus met een minimaal gebruik van systemen en 

procedures. 

Om dit te kunnen realiseren, zullen de mede-

werkers sterk gemotiveerd moeten zijn. Andere 

randvoorwaarden voor het slagen van deze 

reorganisatie zijn een groot onderling vertrou-

wen, een hoge mate van commitment, een goede 

communicatie, de wil om grensoverschrijdend 

te kunnen en te willen werken, de erkenning van 

vakkennis bij de collega’s, respectvol omgaan 

met de collega’s en een carrièreontwikkeling op 

basis van vakkennis in plaats van anciënniteit. 
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Vakgroepen als teams

In de nieuwe organisatie zijn de vakgroepen 

de basiseenheden. Een vakgroep bevat 10 tot 

15 medewerkers met verschillende niveaus van 

vakmanschap en is actief op een bepaald werk-

gebied binnen Artis; bijvoorbeeld de vakgroep 

Plant draagt zorg voor de beplanting in Artis, de 

vakgroep Educatie verzorgt de lessen en andere 

educatieve activiteiten. Een vakgroep bestaat 

uit één vakgroephoofd, één of twee seniorme-

dewerkers en medewerkers. Een vakgroep moet 

een ‘organisch’ geheel vormen, waarin een vak-

groephoofd, seniors en medewerkers samen als 

team opereren. Status zal in de vakgroep niet 

ontleend worden aan de (hiërarchische) positie, 

maar aan hoe succesvol (professioneel) iemand 

is in zijn werk. Daarnaast zullen meer dan voor-

heen werkzaamheden in projectvorm uitgevoerd 

gaan worden.

Het MT kwam tot de conclusie dat door de nieu-

we werkwijze en de andere organisatiestructuur 

in de toekomst de normbezetting per saldo 10% 

minder kon zijn dan de huidige personeelsbe-

zetting. Door een effectievere inroostering van 

het personeel en door Artisbreed effi ciënter te 

werken, zou het aantal volledige banen met 20% 

verminderd kunnen worden. De helft van deze 

effi ciencybesparing zou kunnen worden aan-

gewend om extra taken op te pakken, zodat de 

kwaliteit van de organisatie aanzienlijk verhoogd 

kan worden. 

Sociaal Plan 

Vanwege de personele consequenties van deze 

conclusies is door het hoofd P & O, met behulp 

van een externe adviseur, onderhandeld met de 

vakbonden over het opstellen van een Sociaal 

Plan. De onderhandelingen verliepen bijzonder 

constructief en in de maand oktober werd in een 

plenaire personeelsbijeenkomst dit Sociaal Plan 

toegelicht door de bonden. In de aansluitende 

stemming werd het met grote meerderheid door 

het personeel aanvaard. De defi nitieve blauw-

druk is eind juli 2005 ter advies aangeboden 

aan de OR. Deze heeft een positief advies uitge-

bracht op 27 oktober 2005. 

Werkgroepen

Aansluitend is gestart met het benoemen van elf 

werkgroepen die de komst van de vakgroepen 

hielpen voorbereiden. Elke werkgroep bestond 

uit één voorzitter en twee leden. De opdrachten 

waren het opstellen van strategische priori-

teiten, het bepalen van de taak- en verant-

woordelijkheidsgebieden en het geven van een 

aanzet tot prestatie-indicatoren. Op 8 november 

presenteerden de voorzitters hun adviezen aan 

de Stuurgroep Nieuw Artis.Daarna maakte elke 

werkgroep een inschatting van de tijdsbesteding 

per taak zodat een indruk verkregen kon worden 

van de formatie van de betreffende vakgroep 

en de wijze van organisatie. Op de afrondende 

bijeenkomst op 1 december werden per cluster 

de belangrijkste conclusies gepresenteerd. Ver-

volgens heeft de stuurgroep de informatie van 

de werkgroepen gebruikt om het organisatie- en 

formatieplan van Artis op te stellen. Dit plan is 

ter advies begin 2006 aan de OR voorgelegd. 

Inmiddels heeft de OR positief geadviseerd en is 

de verdere uitwerking in gang gezet.
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Personeel & Organisatie

Personeelsbeleid,  

Salarisadministratie,  Arbo,  

Opleidingen

Voorbeelden 

van interne 

samenwerkings-

verbanden 

en projecten

Bestuur 

Natura Artis Magistra

Dienstencentrum 

Inkoop, Voedsel, 

Opslag, Logistiek

Planning & Control

 Financiën,  Kwaliteit,  Milieu, 
ICT,  Administratie,  

Juridische zaken,  Contracten 

Cluster 

Infrastructuur

Cluster Publiek

Cluster

Dier & Plant

Vakgroep Plant

Arboretum, Beplanting

Vakgroep Dier 4

Insectarium, Aquarium,  
Reptielenhuis, Kleine- 

Zoogdierenhuis 

Vakgroep Dier 2

Kamelen, Pinguïns,
Pampa, Vogelhuis,
Kinderboerderij

Vakgroep Bouw

(Nieuw)bouw, Terrein-
werk, Renovatie,

Planmatig onderhoud, 
Reparaties

Vakgroep 

Communicatie 

& Marketing

Website, Tijdschrift,
Fondsenwerving, 
PR, Marketing, 

Dieradoptie

Directie

Vakgroep Educatie

Lessen, Rondleidingen,
Musea, Planetarium, 

Evenementen 

Vakgroep Dier 3

Olifanten, Hoefdieren,
Zeeleeuwen

Vakgroep Facilitair

Parkeren, Beveiliging, 
GBS, Schoonmaak

Vakgroep Dier 1

Primaten, Roofdieren

Vakgroep 

Publieksservice & 

Sales 

Abonnementen,
Kassa, Sales, 

Reserveringen, 
Receptie

Veterinaire

zorg

Centraal

Secretariaat

Registrar

Diertransport 
& -registratie
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“ Je ziet bij mensen om je 
heen dat ze allerlei talenten
hebben. Als dat meer naar 

Jord de Meijer:

DE NIEUWE ORGANISATIE / CLUSTER PLANT EN DIER  / VAKGROEP DIER 3 

VAKGROEP ‘DIER 3’ VERZORGT DE 
GROTE ZOOGDIEREN 

buiten komt, zie je pas wat 
Artis in huis heeft.”
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Het cluster Plant en Dier bestaat uit vier vak-

groepen dier en één vakgroep plant. Dierver-

zorger Jord de Meijer was lid van de 

reorganisatiewerkgroep ‘Dier 3’ die de nieuwe 

structuur van vakgroepen hielp voor te be-

reiden. Hij heeft gemerkt dat het meedenken 

over de nieuwe organisatie mooie én moeilijke 

kanten heeft.

Hoe ziet vakgroep Dier 3 er straks uit? 

“Onze vakgroep bestaat uit 14 dierverzorgers 

en een vakgroephoofd. Wij gaan ons vooral be-

zig houden met de grote(re)  zoogdieren zoals 

de olifanten, giraffen, spiesbokken, zeeleeu-

wen, tapirs, wisenten en de dieren op de Afrika 

Savanne.” 

Was het werkgroepenwerk heel anders dan je 

normale werk?

“Je moest voor de werkgroep anders denken 

dan je gewend was. Niet alleen naar je dage-

lijks werk kijken. Daar moet je vanaf. In het be-

gin is het heel moeilijk om die omslag te maken. 

Maar uiteindelijk is dat wel leuk. Je weet van 

tevoren niet wat zo’n werkgroep is en wat de 

bedoeling is. We kregen wel de beginpresenta-

tie met het stappenplan en we zijn begeleid.”

Wat is het lastige van het meedoen met een 

werkgroep?

“Niet alles ging zoals ik het goed zou vinden. 

Je moest soms inleveren, ook al was je het niet 

met alles eens. De manier waarop het aantal 

taken dat nodig is moest worden berekend, 

het feit dat we nog eens 20% moesten ver-

minderen, dat vond ik moeilijk. En je zit tussen 

je collega’s en het management in. Terwijl we 

met de werkgroepen bezig waren, was nog niet 

duidelijk hoe het precies verder zou gaan. Maar 

de collega’s wilden dat wel meteen weten. Dat 

kon dus nog niet.Over de reorganisatie merkte 

ik veel onrust en spanning. Je merkte dat men-

sen uitgeput raakten. En er was veel wantrou-

wen naar ‘kantoor’. Er werd gedacht dat het 

vroeger niet was gelukt om iets te veranderen 

en dat het dus nu ook niet zou lukken. Men-

sen willen duidelijkheid. Die kon je dus op dat 

moment niet geven. Ook denk ik wel dat we met 

de dierverzorging een afdeling apart zijn. Wel 

waren veel mensen het er al over eens dat er 

wat moest veranderen.”

Hoe denk jij dat de reorganisatie voor jou en je 

collega’s uitpakt?

“Dat dit alles Artisbreed gebeurt vind ik po-

sitief. Dit wordt in de hele organisatie aan-

gepakt. Dat is goed omdat je merkt dat je één 

geheel bent en niet zonder elkaar kunt. Als de 

spanning er straks af is, gaat het volgens mij 

wel lopen. Mensen zullen dan hun draai kun-

nen vinden. Wat dat betreft zie ik het positief 

in. Zeker op de lange termijn. Je dwingt met 

de veranderingen de vooruitgang af. We gaan 

meer samenwerken, er komt betere communi-

catie tussen collega’s. Je ziet bij zoveel mensen 

om je heen wat voor talenten ze hebben. Als 

dat meer naar buiten komt zie je pas wat je in 

Artis in huis hebt.”
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“ Het dwingt je om kritisch te 
kijken naar alles wat je doet 
en stimuleert je om de Artis-
educatie nog aantrekkelijker 
en effectiever te maken”

Natasha Silva over de reorganisatie:
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De vakgroep Educatie is onderdeel van het 

Cluster Publiek, waartoe ook de vakgroep 

Communicatie & Marketing en Publieksservice 

& Sales behoren. Educatief medewerker 

Natasha Silva maakte najaar 2005 deel uit van 

de reorganisatiewerkgroep Educatie, en was 

een van de kwartiermakers van de nieuwe vak-

groep Educatie.  

Wat voor werk doe je? 

“Ik ben educatief medewerker en coördinator 

voortgezet onderwijs; dat houdt in dat ik les 

geef, lessen opzet en voorbereid, rondleidingen 

doe en ook allerlei dingen regel die daarmee 

te maken hebben. Ik geef vooral lessen aan 

leerlingen van het voortgezet onderwijs. Maar 

ik adviseer en ondersteun ook de leerkrachten 

wanneer zij zelf in Artis een eigen programma 

willen uitwerken.” 

Gaat er in de nieuwe organisatie veel verande-

ren aan je werk? 

“Wat het lesgeven en coördineren betreft niet 

veel. Dat blijft even afwisselend als het nu al 

is. Maar er komt zeker ook wat bij. Vroeger 

had je 3 afdelingen die zich met educatie bezig 

hielden. De Educatieve Dienst die zich richtte 

op biologie en natuureducatie, het Geologisch 

Museum dat een meer museaal karakter had, 

en het Planetarium dat zich vooral bezig hield 

met het populariseren van de astronomie en 

het maken van planetariumprogramma’s.  

Die afdelingen gaan nu op in de nieuwe vak-

groep Educatie. En ik denk dat ik mijn kennis en 

ervaring op het gebied van museale- en cultu-

rele processen - ik ben naast docente biologie 

museologe en cultureel antropologe – veel 

beter kan benutten voor Artis. In de nieuwe 

organisatie verwacht ik naast mijn onder-

wijstaken daarom ook op beleidsvlak een rol te 

kunnen spelen.” 

Was die reorganisatie noodzakelijk? 

“Ja, ik had het gevoel dat we op een dood punt 

waren aanbeland. Het was echt nodig om deze 

veranderingen door te voeren, hoe moeilijk het 

soms ook was. Want het is ook een proces waar 

heel emotionele elementen inzitten, zoals het 

feit dat je van sommige mensen afscheid moet 

nemen. Maar voor Artis als geheel is het een 

verbetering. Zo’n moment dwingt je om crea-

tiever te denken, hogere eisen aan jezelf te 

stellen. Het dwingt je tot kritisch kijken naar 

alles wat je doet en stimuleert je om de Artis-

educatie nog aantrekkelijker en effectiever te 

maken en op een hoger niveau te tillen.” 

Wat zijn de voordelen? 

“Voor de klant is er nu meer duidelijkheid; in 

plaats van 3 loketten is er nu 1 loket waar 

leerkrachten en leerlingen terecht kunnen, dus 

dat is veel klantvriendelijker. En ook intern 

werkt het goed. Ik merk dat de nieuwe samen-

werkingsvormen tot creatieve ideeën en voor-

stellen leiden; het komt nu tot echte kruisbe-

stuivingen. En daarmee is de vernieuwing in 

gang gezet.” 
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Graham Bultstra is terreinwerker en was een 

van de wegbereiders van de nieuwe vakgroep 

Bouw, samen met vakgroep Facilitair onderdeel 

van het cluster Infrastructuur. 

Wat voor werk deed je in de oude organisatie? 

“Ik maakte deel uit van de terreinwerkers-

ploeg, die toen viel onder de botanische 

afdeling. Die ploeg verzorgde alle tuintrans-

porten en het terreinwerk zoals de bestrating 

en onderhoud riolering, het aanleggen van 

perken e.d.”

Wat is er veranderd?

“Het werk van de terreinwerkersploeg wordt 

opgedeeld. Ook verhuist een aantal mensen 

naar andere vakgroepen. Om een voorbeeld te 

noemen: het transport door de tuin gebeurt in 

de nieuwe organisatie door medewerkers van 

het Dienstencentrum. Dus voor mijzelf gaat 

er behoorlijk veel veranderen, aangezien ik ga 

samenwerken met nieuwe, maar bekende col-

lega’s. De nieuwe vakgroep Bouw doet namelijk 

niet alleen alles met betrekking tot de paden en 

het grondwerk, maar is ook verantwoordelijk 

voor het onderhoud van gebouwen, hekwerk, 

elektra enz. Het is dus een divers geheel.” 

Was deed je precies in de werkgroep? 

“In de werkgroep voor Vakgroep Bouw hebben 

we de taken op een rijtje gezet en een inschat-

ting gemaakt van de hoeveelheid werk. Toen 
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“ Je ziet beter waar 
iedereen mee bezig is in de 
nieuwe vakgroep”

Graham Bultstra:
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bleek nog eens extra hoe divers de werkzaam-

heden eigenlijk zijn. Voor de ene klus heb je een 

elektricien nodig, voor andere weer timmerlie-

den, schilders, loodgieters, smeden of terrein-

werkers. Dat in kaart brengen betekende veel 

uitzoekwerk.”  

Wat was het moeilijkst? 

“De opdracht tot bezuiniging op de formatie 

was een lastige opdracht. Ik vond dat daar wat 

te licht over werd gedacht. Een van de doel-

stellingen van de reorganisatie is, is dat het 

werk meer kan gaan rouleren en dat je daar 

effi ciëntie uithaalt. Bij de dierverzorging is dat 

wat makkelijker dan bij ons, denk ik. In onze 

vakgroep kan een loodgieter namelijk niet in-

eens het werk van een elektricien overnemen of 

andersom. We zijn nu eenmaal een bijzondere 

vakgroep met veel specialisten.”  

Wat zijn de voordelen? 

“Ondanks al die disciplines zie je beter waar 

iedereen mee bezig is; je leert van elkaar. En 

dat werkt stimulerend.” 
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2 augustus 2005 om 22:22 uur: Voor het eerst 

een olifantje geboren in Artis! De geboorte van 

Yindee heeft heel wat reacties opgeroepen. Via 

e-mail, brieven, kaarten, en massaal bezoek 

liet het publiek weten blij te zijn met de komst 

van de olifantenbaby. Daarnaast kwamen er 

meer dan 10.000 inzendingen binnen voor de 

naamwedstrijd. 

De eerste twee weken na de geboorte stroomde 

het publiek naar Artis voor een kraambezoek 

aan het olifantje. Van 11.00 tot 13.00 en van 

15.00 tot 17.00 uur stonden er da-

gelijks dikke rijen voor de Olifan-

tenstal. Menigeen had er drie 

kwartier wachten voor over om 

het babyolifantje te kunnen 

bewonderen. Ook de belang-

stelling voor de Olifanten-

special op de ZOOmeravon-

den van 13 en 20 augustus 

in het Planetarium, was bij-

zonder groot. Het programma 

bestond uit het vertonen van 

de korte, indrukwekkende video 

van de olifantenbevalling met toe-

lichting door deskundigen van Artis. 

Ook het kraambezoek op diezelfde avon-

den had te maken met massale belangstelling. 

Prijsvraag

Direct na de geboorte is een prijsvraag uit-

geschreven voor het bedenken van de mooiste 

naam voor Artis’ nieuwste  aanwinst. En dat 

heeft Artis geweten! In een paar dagen tijd 

raakte de e-mailbox van Artis verstopt door 

meer dan 4000 e-mails. In allerijl werd er de 

mogelijkheid geschapen dat mensen via de web-

site hun inzendingen via een formulier in konden 

sturen. Dat leverde nog eens dik 6000 inzendin-

gen op. Via @rtis (de Artis e-mailnieuwsbrief) 

kreeg iedereen ‘automatisch’ bericht over de 

uitslag van de prijsvraag. Maar hoe kies je nu de 

leukste naam uit meer dan 10.000 inzendingen? 

Tja, dat was geen geringe opgave. De olifanten-

verzorgers kregen in elk geval een dik pak huis-

werk mee. Wel 74 pagina’s met namen, gelukkig 

wel op alfabetische volgorde. Uit die enorme 

lijst hebben ze – samen met dieradoptant De 

Brauw Blackstone Westbroek – de naam Yindee 

uitgekozen, uit te spreken als Jindie. Het is een 

Thaise naam en betekent geluk, welkom, gefeli-

citeerd. Een passende naam voor dit Aziatische 

olifantje. 

De 7 winnaars die allen de naam Yindee hebben 

voorgedragen zijn: C. Ammeraal, Ingrid Colle-

wijn,  Bo van Ees, Janice de Jong, Jacqueline 

Klinkhamer, Laura Marcus en Tessa 

Putz. De naam die het meeste 

voorkwam was Sitra (Artis 

omgekeerd, en het klinkt een 

beetje ‘Indisch’ vonden veel 

inzenders). Deze naam werd 

door meer dan 200 mensen 

voorgesteld. 

Winnaars te gast 

Op donderdag 11 augustus 

mocht Yindee voor het eerst 

naar buiten en daarbij waren de 

winnaars speciale gast. Ze kregen 

een oorkonde omgehangen met de 

tekst ‘Ze heet Yindee… en ik heb de naam 

verzonnen.’ Verzorger Cor Bemelman en dieren-

arts Mark Hoyer gaven speciaal voor de win-

naars achter de schermen een toelichting over 

de voorbereidingen en de bevalling. En als echte 

sterren hebben de winnaars interviews gegeven 

aan de aanwezige verslaggevers van diverse 

kranten, tv- en radiozenders. Die toonden ook 

massaal belangstelling voor Artis’ grote aan-

winst!
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Geboorte Yindee

De begeleiding 
van een 
zwangere en 
bevallende 
olifant 

De geboorte van een olifantenkalf is een bij-

zondere en zeker geen vanzelfsprekende aan-

gelegenheid. Thong Tai was de eerste zwangere 

olifant in het bestaan van Artis en er is wer-

kelijk alles op alles gezet om de dracht tot een 

goed einde te laten komen. 

De zwangerschap van Thong Tai begon in no-

vember 2003 in Diergaarde Blijdorp. Vanaf het 

begin is er wekelijks bloed bij Thong Tai afgeno-

men, om zo het verloop van de zwangerschap 

goed te kunnen volgen. Zeer belangrijk, omdat 

alleen de progesteronwaarde – en dan met 

name de daling naar nul op het einde van de 

dracht – de enige betrouwbare indicatie is voor 

het tijdstip van de geboorte. Het niet onderken-

nen van dit tijdstip heeft elders geleid tot dode 

jongen en zelfs sterfte van de moeders.

Voor de bepaling van het geboorteverloop was 

het verder belangrijk om Thong Tai regelmatig 

met behulp van een echoscan te kunnen onder-

zoeken. 

VOOR HET EERST NAAR BUITEN! HONDERDEN 
BEZOEKERS VOLGEN DE EERSTE STAPJES VAN 
YINDEE OP HET BUITENPARK.

YINDEE VLAK NA DE GEBOORTE.

DIERENARTS MARK HOYER GEEFT UITLEG OVER DE 
GEBOORTE VAN YINDEE AAN DE PRIJSWINNAARS VAN 
DE NAAMWEDSTRIJD.
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Extra voorzorgen

Voor het bloed afnemen en het leeghalen en 

schoonspoelen van de endeldarm – nodig voor 

het maken van een echo - moest Thong Tai 

danig getraind worden. De olifantenverzorgers 

volgden daarom een speciale cursus op de First 

European Elephant School in Hannover. Ook 

was er regelmatig overleg met andere olifanten-

verzorgers in Blijdorp, Arnhem en Antwerpen.

Het olifantenverblijf werd bovendien stevig 

onder handen genomen: er kwam een kraamstal 

– met hekwerk en zacht boomschorstapijt - en 

een compleet vernieuwd ‘baby proof’ buiten-

verblijf. Nieuw geplaatste bewakingscamera’s 

maakten het mogelijk de olifanten de gehele dag 

te observeren – door sommige verzorgers zelfs 

van huis uit.

Artis moest ook rekening houden met het feit 

dat Thong Tai het kalf zou kunnen verstoten, of 

dat haar iets zou kunnen overkomen tijdens of 

na de bevalling. Daarom werd er een voorraad 

aangelegd van biest en kunstmelk. Olifantenjon-

gen zijn voor hun afweer gedurende de eerste 

maanden volledig afhankelijk van de antistoffen 

die ze van hun moeder met de eerste moeder-

melk (de biest) meekrijgen. Omdat olifantenbiest 

niet zomaar voorhanden is, besloot Artis bloed-

serum als alternatief te gebruiken. 
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OP DE ECHO ZIET DIERENARTS MARK HOYER DAT HET 
GOED GAAT MET DE ZWANGERSCHAP VAN THONG TAI. 

BLOEDAFNAME BIJ OLIFANTEN IS ALLEEN 
MOGELIJK DOOR LANGDURIGE TRAINING VAN 
OLIFANT EN VERZORGER. 
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Bijzondere geboorte

Maandag 1 augustus 2005 was het bijna zover. 

Een sterke daling van het progesterongehalte 

gaf aan dat er binnen 48 uur een kalf zou moe-

ten rondlopen.

Dankzij diverse ingrepen van de verzorgers en 

dierenartsen – middels scans, weeopwekkende 

injecties en rectale massages – beviel Thong Tai 

uiteindelijk dinsdagavond 2 augustus 2005 van 

een gezonde baby! 

Olifantengeboortes in dierentuinen zijn bijzon-

der. De afgelopen 10 jaar zijn er over de hele 

wereld nog geen 100 geweest. Een olifant-

vrouwtje kan maar eens in de vijf jaar een jong 

krijgen. Haar eerste jong krijgt ze pas rond haar 

14e. Daar de meeste dierentuinen niet over 

een (geschikte) fokstier beschikken, gaan heel 

veel van de vruchtbare periodes van de koeien 

‘verloren’. Niet alleen is dit jammer, het levert 

op latere leeftijd problemen op met het drachtig 

krijgen en het verloop van de zwangerschap. 

De Indische olifant is sterk bedreigd. Een 

speciaal Europees fokprogramma (EEP) moet, 

in de loop van de tijd, helpen om de soort voor 

uitsterven te behoeden. Om te bewerkstelligen 

dat de huidige dierentuinpopulatie niet krimpt, 

zullen er echter minstens acht maal zoveel jon-

gen geboren moeten worden dan er de laatste 

decennia geboren zijn! En dat is geen geringe 

opgave, want éénderde van de eerste geboor-

tes loopt verkeerd af. De geboorte van olifantje 

Yindee is dan ook met grote blijdschap wereld-

kundig gemaakt!
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OP KRAAMVISITE BIJ THONG TAI EN YINDEE: LANGE 
RIJEN WACHTENDEN VOOR HET OLIFANTENHUIS.
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GORILLA AKILI IS EEN PRACHTIG 
GESPIERD EXEMPLAAR



45

Geboortes en 
aanwinsten
2005 was voor Artis een vruchtbaar jaar met 

een aantal bijzondere geboortes (waaronder 

natuurlijk die van Yindee) als ook bijzondere 

aanwinsten. Een zoektocht door een jaar dag-

rapporten levert heel wat interessante infor-

matie op, zoals de handgeschreven notities die 

in dit jaarverslag zijn opgenomen.

Mensapen

Op 17 januari arriveren Sabra, Soona en 

Saphira, drie vrouwelijke chimpansees uit 

Burgers’ Zoo, Arnhem. Begin februari maken ze, 

na een quarantaineperiode van ongeveer een 

maand, kennis met de Artis-chimps. Charley, 

de vroegere leider, is er dan niet meer bij. Hij 

overlijdt, ruim 40 jaar oud, op 3 februari. De 

groep heeft wel tijd nodig om weer een eenheid 

te gaan vormen en vooral de nieuwe leider, het 

jonge mannetje Tumbili, zorgt voor onrust. 

Bij de gorilla’s doet op 23 september Akili zijn 

intrede. Hij is een uit de kluiten gewassen laag-

landgorilla en neemt de plaats in van de naar 

Berlijn vertrokken Ivo, met als belangrijkste taak 

het zorgen voor nakomelingen. De drie dames 

zijn in hun nopjes met de ongeveer 200 kilo zwa-

re Akili. De dagrapporten maken de rest van het 

jaar regelmatig melding van dekkingen, waarbij 

Dafi na en vooral Binti favoriet lijken te zijn, maar 

de zwaargewicht moet zich nog wel bewijzen!

Kleine-Zoogdierenhuis

De bewoners van het Kleine-Zoogdierenhuis, 

stuk voor stuk heel wat minder imposant dan 

de machtige Akili, zorgen met regelmaat voor 

gezinsuitbreiding. Op 22 maart wordt een twee-

ling dwergoeistiti geboren. Zijn de ouders met 

hun ruim 100 gram al niet groot, pasgeboren 

dwergoeistiti’s wegen nog geen 20 gram en val-

len nauwelijks op tussen de lange haren van de 

vacht van pa of ma. Ze worden trouwens alleen 

de eerste dagen door ma rondgedragen om dan 

zoals dat hoort over te stappen op pa om alleen 

nog maar bij ma op bezoek te gaan om te drin-

ken. Helaas overlijdt één van beide jongen een 

kleine maand na zijn geboorte. Op 30 augustus 

wordt trouwens wederom de geboorte van twee 

dwergoeistiti’s gemeld. 

De goudhazen zorgen in de loop van het jaar 

twee maal voor jongen, in maart en november. 

Op 9 april meldt het rapport jongen bij de rode 

vari’s, het blijkt een tweeling te zijn, vier dagen 

later gevolgd door de melding van de geboorte 

van twee ringstaartmaki’s. Van beide blijft één 

jong over. Op 16 juli worden twee roodbuikta-

marins geboren en op 22 november verblijden 

de witgezichtsaki’s hun verzorgers met een jong.
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DWERGOEISTITI’S

GOUDHAAS
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Vogels in het voorjaar

Uiteraard blijft de gebruikelijke geboortegolf bij 

de vogels in het voorjaar niet uit. Die begint al 

in de winter, als de eerste kuikens in de reiger-

nesten van ‘t Veentje, zo’n 15 meter boven de 

begane grond, uitkomen, korte tijd later gevolgd 

door de eerste aalscholverkuikens. De blauwe 

reigers, kwakken en aalscholvers rond de vijver 

voor in de tuin kun je eigenlijk nauwelijks Ar-

tisdieren noemen; op de meeste aalscholvers 

na vliegen ze immers vrij in en uit, evenals 

trouwens tegenwoordig een deel van de ooie-

vaars. Artis blijkt een grote aantrekkingskracht 

te hebben op de wilde vogels van Amsterdam, 

niet in het minst vanwege het ruime aanbod van 

voedsel. 

In de volière bij de Kinderboerderij blijven de 

lepelaars niet achter. Begin april worden bij 

hen de eerste eieren gemeld en eind april de 

eerste jongen. Op de Afrika savanne kruipen 29 

april zes Nijlgansjes uit het ei en enkele dagen 

later zorgen kort na elkaar de sneeuwuilen en 

torenvalken, beide soorten zitten in de Uilen-

ruïne, voor nakomelingen. Ook de nandoes doen 

hun best zich bij die geboortegolf aan te sluiten 

en nandoehaan Henk krijgt zelfs concurrentie 

van zijn zoon Kleine Henk, die vorige jaar op de 

Pampa uit het ei gekropen is. Helaas, anders 

dan in 2004 blijken het dit keer allemaal wind-

eieren te zijn. 
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SNEEUWUIL

EIEREN VAN DE NANDOES VERZAMELD IN ÉÉN NEST
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Pelikanen

Maar het voorjaar heeft nog een verrassing in 

petto. Halverwege de maand juni meldt een van 

de dierverzorgers van de roze pelikanen dat hij 

een jong heeft gesignaleerd en begin zomer, 29 

juni, spot een bezoeker met zijn vogelkijker vanaf 

de brug over de vijver een tweede kuiken. Een 

unieke gebeurtenis, twee broedgevallen zomaar 

midden in de kolonie! Beide kuikens groeien in 

de loop van de zomermaanden voorspoedig op 

en veranderen snel van kleine kuikens via een 

tussenstadium ‘blauwzwarte kip’ in bruin ge-

vederde pelikanen, die al bijna net zo groot zijn 

als hun ouders. Pas over een jaar of wat zul-

len ze fraai roze uitkleuren. In het najaar haalt 

één van beide kuikens de landelijke pers als hij 

op de wieken gaat en via een lange zwerftocht 

langs Haarlemmermeer en Oostvaardersplassen 

uiteindelijk in het Friese Hindeloopen neerstrijkt. 

Begin 2006 wordt hij daar in zijn kraag gegre-

pen en teruggebracht naar Artis. 
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TWEE JONGE PELIKANEN, WAARVAN ER ÉÉN 
DE WIEKEN NAM.
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Leeuwengebroed

Op 20 juli worden twee leeuwinnetjes geboren, 

Ayana en Nyota en dat betekent ‘mooie bloem’ 

en ‘ster’. Leeuwin Arusha toont zich weer een 

voortreffelijke moeder en zoals gebruikelijk 

brengt zij de eerste weken samen met haar 

kroost in het werphok door, zodat de bezoeker 

hen alleen op de monitor kan zien. Half septem-

ber mag Ceasar kennismaken met zijn doch-

ters, maar hij vindt ze maar wat eng. Arusha 

vertrouwt het ook nog niet en gaat steeds 

beschermend tussen Ceasar en haar jongen 

liggen. Maar het duurt niet lang of de imposante 

Ceasar laat zien hoe lief en geduldig hij voor zijn 

dochters kan zijn. Op 15 november krijgt ook 

Singa een jong, Layla wat ‘in de nacht geboren’ 

betekent, en het proces speelt zich weer hele-

maal opnieuw af. 

Panter en serval 

Op 12 maart arriveert een fraaie nieuwe 

aanwinst uit Engeland: Amoerpanter Vladimir. 

Aanvankelijk is hij erg nerveus en blaast hij 

agressief naar alles wat maar beweegt. Maar 

na enige tijd komt hij tot rust en laat zich met 

zijn prachtige dichte vacht van alle kanten be-

wonderen. Op 22 juli wordt gemeld dat serval 

Kinshasa een gezond jong heeft, het wordt 

Kwanza (‘eerste’) genoemd. Het kijkt verdwaasd 

om zich heen als het op 15 augustus voor het 

eerst het buitenverblijf betreedt. Maar het went 

snel en al gauw brengt het de hele dag spelend 

buiten door. Op 8 september wordt bij het sexen 

vastgesteld dat Kwanza een meisje is en ze 

krijgt meteen een chip, het nummer zal zij haar 

hele leven met zich meedragen. Op 16 novem-

ber loopt Kwanza mank en wordt onder narcose 

geconstateerd dat één van haar voorpootjes is 

gebroken. Na behandeling door de dierenarts is 

de breuk fraai genezen. 
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LEEUWENWELPJES
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Zwartvoetensoap

Op 3 september wordt het eerste pinguïnei ge-

meld, hetgeen betekent dat het broedseizoen bij 

de zwartvoeten weer begonnen is. Zwartvoet-

pinguïns komen voor op de kust en op eilandjes 

voor de kust van Zuid-Afrika en houden hun 

seizoensindeling van het zuidelijk halfrond dus 

redelijk aan. De dagrapporten melden vervol-

gens met regelmaat in welk hol een eerste en 

tweede ei gelegd is en wanneer de kuikens zich 

aanmelden. Op 19 oktober wordt het eerste 

jong gemeld en binnen enkele dagen volgen er 

meer. Zwartvoetpinguïns zijn, evenals de andere 

pinguïnsoorten, monogaam, maar te oordelen 

naar de dagrapporten wordt er heel wat af-

gerommeld. Scheiding, overspel, intriges en 

driehoeksverhoudingen, niets menselijks lijkt de 

pinguïns vreemd. 

Grote miereneters

Op de Zuid-Amerika Pampa krijgt grote mieren-

eter Ramon gezelschap van een jong vrouwtje, 

Pjuskebusk (Ragebol) uit de tuin van Kopenha-

gen. Ze arriveert op 27 juli en met enige re-

gelmaat melden de dagrapporten confrontaties 

tussen haar en Ramon. In de loop van het na-

jaar is er gelukkig sprake van enige toenadering 

tot elkaar. 

Capybara en vicuña

Andere Pampabewoners lijken minder in hun sas 

met de nieuwe bewoonster die net als Ramon in 

volle glorie de Pampa doorkruist. Eerst wordt 

gemeld dat de capybara’s ‘nogal fel’ reageren 

en vervolgens blijken ook de vicuña’s enige pa-

niek te vertonen. Misschien is een verklaring dat 

bij beide soorten in de loop van de zomer een 

jong geboren is, op 30 juni capybara Wimmie en 

twee dagen later vicuña Peluche (Teddybeer). 

Op 24 november meldt het rapport de geboorte 

van drie manenwolfjes. Op 19 september was 

nog gemeld dat Jefe en Consuele nog hadden 

gepaard en dat klopt aardig met de literatuur 

die vermeldt dat hun draagtijd iets meer dan 

twee maanden bedraagt. Op 4 december zijn 

hun oogjes open en begin januari 2006 verma-

ken ze het publiek met hun speelse aanwezigheid 

in het perk. 

Varia

Tot slot een aantal bijzondere geboortes, zoals 

eind oktober een kleine kantjil, waarvan Artis 

het Europese stamboek bijhoudt, half november 

een wisentje en half december een gemsbokje. 

Verder drie mooie aanwinsten: de suikereek-

hoorn en de grondkoeskoes in de Jungle by 

Night en de dwergmuismaki in het Kleine-Zoog-

dierenhuis. 

CAPYBARA: MOEDER EN JONG.

ZWARTVOETPINGUÏNS



HET WEGEN VAN DE GROOTSTE SCHILDPAD IN ARTIS. HET 
ARTISPUBLIEK BRACHT MAAR LIEFST MEER DAN 12000 
EURO BIJEEN VOOR DE BEDREIGDE SCHILDPADDEN. VOOR 
DIT RESULTAAT KREEG ARTIS VAN DE EUROPESE DIEREN-
TUINORGANISATIE DE GOUDEN EAZA AWARD. 

IN HET WEEKEND VAN 23/24 APRIL STOND HET 
APENHUIS IN HET TEKEN VAN DE BESCHERMING 
VAN HET OERWOUD OP BORNEO. 

KINDEREN WORDEN VOLOP 
BETROKKEN BIJ ACTIES 
ROND NATUURBEHOUD IN ARTIS. 
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06:Natuurbehoud
Artis werkt samen voor natuurbehoud

Artis is een goed podium om natuurbehoud 

onder de aandacht van een breed publiek te 

brengen. Allereerst natuurlijk omdat de dieren 

van Artis ambassadeurs voor hun bedreigde 

soortgenoten in het wild zijn. Artis werkt echter 

ook samen met andere natuurbeschermingorga-

nisaties om onze bezoekers op allerlei manieren 

op te roepen tot daadwerkelijke gedragsveran-

dering. Op de speciale Natuurbehoudinformatie-

markt op de Artis Wereld Dierendag op 

2 oktober bracht de kraam van de douane 

Schiphol het wereldwijde probleem van 

‘foute’ souvenirs onder de aan-

dacht. Hier kon iedereen zien, 

welke souvenirs je nu vooral 

niet mee naar huis moet 

nemen. Tijdens de Wereld 

Oceaandag op 8 juni konden 

kinderen met hun eigen 

Oceaan paspoort leren wat 

ze zelf konden doen om de 

oceanen te behouden. In 

2005 waren er tevens twee 

grote campagnes in samenwer-

king met andere organisaties.

ShellShock: schildpaddencampagne 

van de EAZA

Het gaat niet goed met schildpadden over de 

hele wereld. Samen met 160 dierentuinen uit 

26 landen zette Artis de schildpadden in de 

schijnwerpers van de ShellShock Campagne 

om zo geld in te zamelen voor het behoud van 

deze diersoort. Het beoogde doel van de Eu-

ropese dierentuinen EAZA om €150.000  bij-

een te brengen werd met een opbrengst van  

€250.058,60  ruimschoots overschreden waar-

van in Artis: € 12.025,10!  Veel Artisbezoekers 

deden mee aan een van de vele activiteiten in 

het Reptielenhuis. Veruit het meeste geld werd 

gedoneerd via de magische spinners waar je je 

geld voor de schildpadden kon laten rollen. Ook 

de wedstrijden om het gewicht van de Aldabra 

reuzenschildpadden te raden waren erg succes-

vol. Het gezamenlijke gewicht van de 3 reuzen 

was 489 kg. Twee Amsterdamse families hadden 

exact dit gewicht geraden.

De 290 EAZA-dierentuinen in Europa hebben 

36 zwaar bedreigde soorten schildpadden uit-

gekozen die in dierentuinen gehouden worden. 

Met deze soorten, waarvan Artis er 11 heeft, 

zullen genetische gezonde populaties in dieren-

tuinen worden opgezet. In de toekomst zullen 

deze dieren dan weer kunnen worden uitgezet.

Met het ingezamelde geld zullen natuur be scher-

mings  projecten in de landen van herkomst wor-

den gesteund

Borneoweekend met het 

Wereld Natuur Fonds.

Het Wereld Natuur Fonds is sa-

men met andere natuurorga-

nisaties een nu-of-nooit cam-

pagne gestart om de natuur 

van Borneo te redden. Dit 

Aziatische eiland behoort tot 

de rijkste natuurgebieden op 

aarde, maar illegale houtkap, 

bosbranden en dierenhandel 

zijn zo’n grote bedreiging dat als 

dit doorgaat het bos over 15 jaar 

vrijwel verdwenen is. Het Borneo-

weekend in Artis (zaterdag 23 april en 

zondag 24 april 2005) was bedoeld om samen 

met het WNF mensen op te roepen om dit tij te 

keren. Uiteraard stonden in Artis de orang-

oetans centraal. In het Apenhuis was het dan 

ook een drukte van belang bij de WNF-infostand. 

Artismedewerkers lieten zien wat orang-oetans 

eten, en menigeen schrok van de penetrante 

lucht van de doerian, de Indonesische vrucht 

waar orangs zo dol op zijn. Kinderen mochten 

hun behendigheid vergelijken met die van een 

verblijven omhoog, deden het pinda-behendig-

heidsspel en speelden het vruchtenmemory. Bij 

een model van een orang konden ze hun eigen 

spanwijdte vergelijken met die van een orang-

oetanman. In de tropische Borneokas ervoeren 

ze in een heuse jungletocht hoe vochtig het daar 

is, en roken ze de geuren van de jungle.

DIEREN / NATUURBEHOUD

orang. Ze klauterden als een aap in de binnen-
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Personeelsbestand naar cluster Bestand In dienst Uit dienst Bestand In formatie- 

  31.12.04   31.12.05 plaatsen

Directie + Staf  7  1   -       8   6

Operaties  109  -   6     103 101

Comm. Ed. Cluster     25  -   2       23 20

Ondersteuning      42   -   6      36 32 

Totaal  183    1  14     170 159

Oproepkrachten     43 10 

  

Opbouw personeelsbestand 31-12-2005 naar leeftijd en geslacht

Leeftijd  Fulltime  Parttime    Totaal 

                      M     V     M     V         

< 20 jaar             - -     - -  -   

20 - 29 jaar          5    10 1 4  20   

30 - 39 jaar         23 14 - 11 48   

40 - 49 jaar  33 4 4 5 46   

50 - 59 jaar  40 1  7 3 51   

> 59 jaar  4 - 1 - 5   

Totaal              105 29 13 23 170   

Opbouw personeelsbestand 31-12-2005 naar dienstjaren

Dienstjaren    M V Totaal 

< 5 jaar    30 18 48

5 tot 10 jaar    12 16 28   

10 tot 15 jaar    12 10 22

15 tot 20 jaar    15 5 20                 

20 tot 25 jaar    6 1 7

25 tot 30 jaar    12 1 13                

30 tot 35 jaar    15 1 16                 

35 tot 40 jaar    13 - 13

> 40 jaar    3 - 3

Totaal    118 52 170                 

Verzuimcijfers Percentage Duur 2004 Frequentie Percentage  Duur 2005     Frequentie

Directie + Staf 0.3 1.8 0.7  2.1   4.2  2.3

Operaties 6.8 12.0 2.1  9.8  19.7  2.0

Comm. Ed. Cl. 3.1 6.6 2.3  2.8   5.5  2.5

Ondersteuning 6.9 15.2 2.5  7.1  14.4  2.6

Totaal 6.2 12.0 2.2   8.1  14.4  2.2

SOCIAAL JAARVERSLAG / KENGETALLEN
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08:Sociaal jaarverslag
Opvallend is de sterke toename van het ziek-

teverzuim in 2005. De inzet voor het ver-

slagjaar was een daling tot onder de 6% 

maar wij werden, mede door de onrust die 

de voorgenomen reorganisatie met zich mee-

bracht, geconfronteerd met een toename van 

het ziekteverzuim met 1.9% naar 8.1%, een 

onaanvaardbaar hoog percentage. De ver-

wachting is dat pas na afronding van de reor-

ganisatie een daling van het verzuim gereali-

seerd kan worden. 

Het is opmerkelijk dat - ondanks dit 

hoge verzuim - de doelstelling om 

het hoge tegoed aan verlofuren 

verder terug te dringen voor 

het tweede achtereenvolgende 

jaar is gehaald. Een afname 

met 17% werd gerealiseerd. 

Door het niet verlengen van 

tijdelijke contracten en het 

vervroegd uittreden van een 

aantal personeelsleden, in 

combinatie met de vorig jaar 

ingestelde vacaturestop, liep de 

personeelsformatie dit jaar terug 

van 172 naar 159 fte’s. Hiermee 

werd via natuurlijk verloop een forse stap 

gezet naar de beoogde formatie die Artis na de 

reorganisatie voor ogen heeft. 

Voor de afdeling Personeel & Organisatie was 

het een druk jaar. De sinds 1997 bestaande FPU 

haalde zijn 10-jarig bestaan niet en werd ver-

vangen door een nieuwe vroegpensioenregeling. 

Voor een aantal personeelsleden dat vervroegd 

wilde uittreden leverde de voortslepende on-

derhandelingen een periode van onzekerheid 

op waaraan op de valreep van het jaar pas een 

einde kwam. Langer doorwerken tegen een la-

gere uitkering was in de meeste gevallen de uit-

komst. Aanvulling via de door het kabinet stevig 

gepropageerde levensloopregeling moet daarbij 

uitkomst bieden. De introductie van deze re-

geling is uitgebreid onder de aandacht gebracht 

van het personeel. Vooralsnog is de belangstel-

ling gering. De wet Walvis zal voor werkgevers 

voor een administratieve lastenverlichting 

moeten zorgen, maar leverde in eerste instantie 

alleen maar meer werk op. 

De invoering van de basisverzekering heeft tot 

intensieve onderhandelingen met een vijftal aan-

bieders geleid. Uiteindelijk is met één zorgver-

zekeraar een collectief contract afgesloten. 

Het Artispersoneel kon tevens via 

de gemeente Amsterdam gebruik 

maken van een andere collectieve 

aanbieding. Van beide mogelijk-

heden is na een voorlichtings-

campagne veelvuldig gebruik 

gemaakt. 

Ter voorbereiding op de ge-

plande reorganisatie is, met 

behulp van een externe ad-

viseur, onderhandeld met de 

vakbonden over het opstellen 

van een Sociaal Plan. De onder-

handelingen verliepen bijzonder 

constructief en in de maand oktober 

werd in een plenaire personeelsbijeen-

komst dit Sociaal Plan toegelicht door de bon-

den. In de aansluitende stemming werd het 

Sociaal Plan met grote meerderheid aanvaard. 

Tot slot een trieste mededeling. Artis moest 

helaas van 1 personeelslid afscheid nemen door 

overlijden. 

SOCIAAL JAARVERSLAG 
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09:Financiënënën
Balans:Activa

IN EURO’S 31 december 2005  31 december 2004

Vaste activa     

Materiële vaste activa     

Levende have 1  1 

Gebouwen en dierverblijven 5.433.805  5.965.873   

Installaties, transportmiddelen     

en inventaris 801.098  879.005 

  6.234.904  6.844.879

Vlottende activa     

Voorraden  163.760  161.727

Vorderingen     

Gemeente Amsterdam 1.321.203  3.219.755 

Debiteuren 166.623  256.368 

Overige vorderingen en     

overlopende activa 908.237  699.918 

  2.396.064  4.176.041

Liquide middelen  3.242.641  1.406.686  

  12.037 .369  12.589.333

FINANCIEN / BALANS 
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Winst- en verliesrekening over 2005

IN EURO’S 2005  2004

Exploitatiebaten     

Entreegelden 6.277 .491  5.289.814 

Lidmaatschapsgelden 2.533.168  2.267 .570

Overige baten  2.730.541  2.521.089

Erfl atingen, legaten en schenkingen 400.981  614.037 

  11.942.181  10.692.510

Exploitatielasten     

Personeelskosten 8.157 .943  8.544.734 

Reorganisatievoorziening 886.872  0 

Rentelasten en afschrijvingen 1.135.172  1.128.751 

Overige kosten 6.060.040  5.402.035 

  16.240.028  15.075.519

Exploitatieresultaat vóór subsidies  -4.297 .847  -4.383.010 

    

Subsidies Gemeente Amsterdam     

Subsidie onderhoudskosten 1.149.045  1.103.636 

Exploitatiesubsidie 3.877 .568  3.710.110 

  5.026.613  4.813.746  

   

Resultaat boekjaar  728.767  430.736

FINANCIEN / WINST- EN VERLIESREKENING
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FINANCIEN / KASSTROOMOVERZICHT

Kasstroomoverzicht over 2005

IN DUIZENDEN EURO’S 2005  2004

Kasstroom uit operationele activiteiten     

Resultaat boekjaar  729  431

    

Aanpassingen voor:    

Afschrijvingen op materiële vaste activa 881  846 

Dotatie/(onttrekking) voorzieningen -379  -46 

  502  800 

Verandering in werkkapitaal:    

(Toename)/afname vorderingen 1.780  -743 

(Toename)/afname voorraden -2  64

Toename/(afname) kortlopende schulden -363  312

  1.415  -367

Netto kasstroom 

uit operationele activiteiten  2.646  864 

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten     

Investeringen in materiële vaste activa  -271  -460

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten     

Dotatie aan eigen vermogen (extra subsidie) 0  1.000

Onttrekking eigen vermogen (stelselwijziging) -89  0

Afl ossing langlopende schulden -450  -450

  -539  550

Toename geldmiddelen  1.836  954

Mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen per 1 januari  1.407  453

Toename geldmiddelen  1.836  954

Geldmiddelen per 31 december  3.243  1.407  
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Toelichting 
op de balans en 
winst- en 
verlies rekening

Toelichting op de winst- en verliesrekening

Gezien de aard van de Stichting is gekozen voor 

de categoriale indeling, in aangepaste vorm met 

eerst de baten, daarna de lasten en tot slot de 

subsidies. Deze afwijking van de opstelling zoals 

Boek 2 Titel 9 BW die voorschrijft, dient om een 

beter bedrijfseconomisch inzicht te geven in de 

wijze waarop de baten, lasten en subsidies bij-

dragen aan het resultaat van de Stichting.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de 

indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-

stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen 

onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Stelselwijziging

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, 

meer in het bijzonder de vanaf 1 januari 2005 

van toepassing zijnde Richtlijn voor de Jaarver-

slaggeving 271, heeft Artis in de jaarrekening 

2005 een stelselwijziging doorgevoerd. Deze 

stelselwijziging heeft met name betrekking op de 

wijze van verantwoording van verplichtingen uit 

hoofde van jubileumuitkeringen. 

De vergelijkende cijfers per 31 december 2004 

zijn voor genoemde stelselwijziging aangepast.

Jubileumuitkeringen

Met ingang van het verslagjaar 2005 verwerkt 

Artis haar verplichtingen uit hoofde van jubileum-

uitkeringen overeenkomstig de bepalingen in RJ 

Richtlijn 271. Dit betekent dat in de balans de 

contante waarde wordt opgenomen van de jubi-

leumaanspraken voortvloeiend uit de bestaande 

arbeidsvoorwaarden. Tot en met 2004 werden 

jubileumuitkeringen verwerkt in het jaar waarin 

de verplichting tot uitkering ontstond.

Invloed stelselwijziging op het vermogen 

van Artis

De stelselwijziging is rechtstreeks verwerkt 

in het eigen vermogen per 1 januari 2005. De 

invloed van de stelselwijziging op het vermogen 

is weergegeven in onderstaande aansluiting van 

het vermogen van 31 december 2004 naar 

1 januari 2005:

Eigen vermogen €

Stand per 31 december 2004 710.064

Voorziening jubileumverplichtingen   - 88.620

Stand per 1 januari 2005 621.444

 

De stelselwijziging heeft geen materiële invloed 

op het resultaat.

Pensioenen

Artis heeft voor haar werknemers een 

toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op 

de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 

pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris 

en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij 

het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Artis heeft 

geen verplichting tot het voldoen van aanvul-

lende bijdragen in geval van een tekort bij ABP, 

anders dan het effect van hogere toekomstige 

premies. Artis heeft daarom de pensioen-

regeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-

regeling en heeft alleen de verschuldigde 

premies tot en met einde van het boekjaar in de 

jaarrekening verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN 

ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstem-

ming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingregels conform Boek 2 Titel 9 BW. 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde, tenzij een andere waar-

deringsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

Algemeen

Investeringen in materiële vaste activa (met 

uitzondering van het Planetariumgebouw en 

de uitbreiding Plantage Doklaan) tot en met 

31 december 2000 zijn voor € 1 in de balans 

opgenomen. De hieronder begrepen op gemeen-

tegrond gebouwde opstallen zijn juridisch 

FINANCIEN  / TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
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eigendom van Gemeente Amsterdam. Het 

economische eigendom respectievelijk het ge-

bruiksrecht 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 het 

Planetariumgebouw en de uitbreiding Plantage 

Doklaan) als volledig afgeschreven beschouwd.

Levende have

Gelet op de doelstelling van de Stichting wordt 

de levende have voor een pro memorie waarde 

van € 1 in de balans opgenomen.

Gebouwen en dierverblijven

Onder dit hoofd zijn opgenomen de investerin-

gen in het Planetariumgebouw, de uitbreiding 

Plantage Doklaan en het Flamingorestaurant 

alsmede de overige investeringen vanaf 

1 januari 2001.Gebouwen en dierverblijven 

(voorzover niet door Gemeente Amsterdam 

betaald) worden gewaardeerd op historische 

kostprijs onder aftrek van lineaire afschrijvin-

gen op basis van de verwachte economische 

levensduur. 

De historische kostprijs van deze activa wordt 

gesteld op het bedrag van de werkelijke uit-

gaven onder aftrek van de specifi ek voor de 

betreffende investeringen ontvangen subsidies 

en bijdragen, alsmede onder aftrek van bedra-

gen die in het verleden ten laste van hiervoor 

gevormde fondsen zijn gebracht.

Installaties, transportmiddelen en inventaris

Investeringen in deze materiële vaste activa 

zijn tot en met 31 december 2000 ofwel direct 

ten laste van het resultaat gebracht, ofwel ten 

laste van beschikbare fondsen. Investeringen 

vanaf 1 januari 2001 worden gewaardeerd op 

historische kostprijs onder aftrek van lineaire 

afschrijvingen op basis van de verwachte 

economische levensduur.

De historische kostprijs van deze activa wordt 

gesteld op het bedrag van de werkelijke uit-

gaven onder aftrek van de specifi ek voor de 

betreffende investeringen ontvangen subsidies 

en bijdragen, alsmede onder aftrek van bedra-

gen die in het verleden ten laste van hiervoor 

gevormde fondsen zijn gebracht.

Voorraden

De voorraden worden op kostprijs gewaardeerd 

onder aftrek van een eventuele voorziening voor 

incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde onder aftrek van een eventuele 

voorziening voor oninbaarheid.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor concrete 

of specifi eke risico’s en verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten.

Pensioenvoorzieningen worden bepaald op basis 

van actuariële grondslagen tegen contante 

waarde. De voorziening voor wachtgelden wordt 

gebaseerd op de contante waarde van de ver-

wachte toekomstige verplichtingen.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET 

RESULTAAT

Algemeen

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het 

verschil tussen de aan het verslagjaar toege-

rekende baten enerzijds en lasten anderzijds. 

De baten worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voor-

zienbaar zijn.

De Gemeente Amsterdam verstrekt, als bij-

drage in de onderhoudskosten van terreinen en 

opstallen alsmede in de exploitatielasten, een 

subsidie via het zogenaamde budgetfi nancie-

ringprincipe.

Onder de Erfl atingen, legaten en schenkingen 

zijn begrepen de opbrengsten uit erfl atingen en 

legaten welke worden verantwoord op het mo-

ment dat ze zijn komen vast te staan. Erfl atingen 

en legaten waarop in het verslagjaar aanspra-

ken zijn verkregen, doch welke per balans datum 

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 worden 

verantwoord in het jaar van ontvangst.

FINANCIEN  / TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING
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FINANCIEN / GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Bezoekers en lidmaatschappen

Bezoekers  2001 2002 2003 2004 2005

Bezoekers met dagkaarten  420.567  465.993   547.681       540.305   588.322

Educatief bezoek  56.866  55.979   66.283     92.968 92.752 

Totaal aantal dagbezoekers     477.433 521.972  613.964       633.273 681.074

Bezoeken van leden            388.899      448.327 495.116 

Totaal bezoek        1.002.863     1.081.600 1.176.190

Met ingang van 2003  is het aantal bezoeken van leden geregistreerd door scanapparatuur verbon-

den aan het in de loop van 2002 geïntroduceerde systeem van geïndividualiseerde lidmaatschappen.  

     

Lidmaatschappen                           2002     2003     2004          2005

Volwassenen           25.990     31.941 34.976  36.686   

Jeugd             11.909 14.352 17.835  19.269   

Senioren         3.901 4.630 4.974 5.575   

Overige   2.500 2.356 2.685 2.557   

Totaal aantal lidmaatschappen   44.300 53.279 60.470 64.087

Opdracht

Wij hebben de in dit verslag op pagina 56 tot en 

met 61 opgenomen verkorte jaarrekening van 

Stichting tot Instandhouding van de Diergaarde 

van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap 

“Natura Artis Magistra” te Amsterdam over 

2005 gecontroleerd. De verkorte jaarrekening 

2005 is ontleend aan de door ons gecon-

troleerde jaarrekening 2005 van Stichting tot 

Instandhouding van de Diergaarde van het 

Koninklijk Zoölogisch Genootschap “Natura Artis 

Magistra”. Bij die jaarrekening hebben wij op 

28 maart 2006 een goedkeurende accountants-

verklaring verstrekt. De verkorte jaarrekening 

2005 is opgesteld onder verantwoordelijkheid 

van de leiding van de stichting. Het is onze 

verantwoordelijkheid een accountantsverklaring 

inzake de verkorte jaarrekening 2005 te ver-

strekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in 

Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met 

betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze 

richtlijnen dient onze controle zodanig te 

worden gepland en uitgevoerd, dat een 

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat de verkorte jaarrekening 2005 op juiste 

wijze is ontleend aan de jaarrekening 2005. 

Wij zijn van mening dat onze controle een deug-

delijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat deze verkorte jaar-

rekening 2005 op juiste wijze is ontleend aan de 

jaarrekening 2005.

Voor het inzicht dat vereist is voor een verant-

woorde oordeelsvorming omtrent de fi nanciële 

positie en de resultaten van de stichting en voor 

een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze 

controle dient de verkorte jaarrekening 2005 te 

worden gelezen in samenhang met de volledige 

jaarrekening, waaraan deze is ontleend, als-

mede met de door ons daarbij op 28 maart 2006 

verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Amsterdam, 28 maart 2006

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

H. van Kuik RA

Accountantsverklaring
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