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samenvatting
Vanuit het Ministerie van VROM is een SMOM subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling 
van het theoretische concept ‘ecobalans’. De ecobalans is een hulpmiddel om de effecten van 
menselijk handelen op het natuur en milieu inzichtelijk te maken en is toepasbaar op elke 
entiteit, van overheid tot organisatie tot huishouden. Waar bij traditionele methodes slechts 
wordt gekeken naar de negatieve belasting op de natuur en het milieu, worden bij de ecobalans 
ook de positieve effecten in kaart gebracht. Dit leidt tot een volledige weergave van de impact 
op de natuur en het milieu, welke de mogelijkheden tot verbetering vergroot.

Natura Artis Magistra heeft een algemene methodiek ontwikkeld en deze specifiek uitgewerkt 
voor natuur- en milieueducatieve tuinen. De methodiek is ter illustratie op kleinere schaal op 
Artis toegepast. Dit alles staat in dit rapport beschreven.

De ecobalans zoals in dit project ontwikkeld kan, naar wens, vier doeleinden dienen:
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie met andere organisaties;
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie door de tijd heen;
• het sturen op de meest effectieve oplossing om de eigen prestaties te verbeteren; en
• een combinatie van bovenstaande.

De ecobalans van een organisatie wordt in drie fases opgesteld.
In de eerste fase worden de positieve en de negatieve effecten op de natuur en het milieu 
geïdentificeerd. Voor natuur- en milieueducatieve tuinen zijn de positieve effecten educatie, 
natuurbehoud en fysiek aanwezig groen. De negatieve aspecten zijn elektra, gas, afval, 
transport en diervoeding.
In de tweede fase worden de positieve en negatieve effecten gemeten. Natuur- en 
milieueducatieve tuinen zullen door middel van een milieu management systeem veelal op de 
hoogte zijn van hun negatieve impact. Voor het meten van de – zachtere – positieve effecten 
(educatie, natuurbehoud en groen) is in samenwerking met het Center for Advanced Media 
Research (Vrije Universiteit Amsterdam) een methodiek ontwikkeld. Een belangrijke en 
vernieuwende uitkomst hiervan is dat aangetoond is dat zachtere effecten zoals beleving, leren 
en bewustzijn in kwantitatieve grootheden kunnen worden uitgedrukt met een hoge 
betrouwbaarheid en validiteit.
In de derde fase vindt de analyse zelf plaats. In samenwerking met het Instituut voor 
Milieuvraagstukken (Vrije Universiteit Amsterdam) is een methode toegepast welke het 
mogelijk maakt alle effecten, ongeacht hun meeteenheid, onderling te vergelijken. Deze 
methodiek is universeel toepasbaar.
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� Iedereen heeft invloed op 
natuur en milieu. En het is 
het meer dan waard om niet 
alleen de negatieve invloed 
te verkleinen, maar om juist 
ook de positieve invloed te 
vergroten.
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1.1 aanleiding van het project

De enorme vraag naar water, voedsel en brandstoffen legt wereldwijd een gigantische druk op 
natuur en milieu. Het uitsterven van soorten, een natuurlijk proces in de evolutie, gaat door 
toedoen van de mens minstens honderden malen sneller dan haar natuurlijke verloop. De 
Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN1, uitgegeven in oktober 2008, laat zien dat 
alleen al een kwart van de zoogdieren op aarde in haar voortbestaan bedreigd wordt. De 
economisch negatieve gevolgen hiervan maken het steeds duidelijker dat de natuur een 
centrale positie in de maatschappij zou moeten innemen. De natuur is van wezenlijk belang 
voor de mens, niet alleen vanwege haar waarde voor onze kwaliteit van leven, maar juist ook 
vanwege haar voorbeeldfunctie en haar enorme economische waarde. En de geheimen van 
de natuur zijn nog lang niet allemaal ontsluierd. Zo wordt gesteld dat pas 20% van alle 
organismen in het dieren- en plantenrijk bekend is; bij de micro organismen is dit slechts zo’n 
één tot twee procent. Een onontdekte wereld waar nog schatten aan informatie verborgen 
liggen.
Om de druk die op natuur en milieu ligt en de bijbehorende negatieve effecten voor mens én 
natuur te beperken zijn forse maatregelen nodig. Oplossingen kunnen echter pas gedefinieerd 
worden als duidelijk is welke problemen er zijn en hoe deze elkaar beïnvloeden, en hoe 
mensen, overheden en bedrijven hieraan bij (kunnen) dragen.

Daarom wil het kabinet een ecobalans ontwikkelen. Dit is een hulpmiddel om (inter)nationaal 
de effecten van menselijk handelen op natuur en milieu zichtbaar te maken en te beschrijven. 
De ecobalans kan inzicht geven in de situatie van Nederland als geheel, maar ook in die van 
een gebied, van een bedrijf of zelfs van een huishouden. Met deze kennis kunnen overheid, 
bedrijfsleven en burgers concrete stappen zetten om de verscheidenheid aan planten en 
diersoorten te verbeteren of te behouden.2  

Waar normaliter enkel gekeken wordt naar de milieubelasting, worden bij de ecobalans naast 
de negatieve effecten ook de positieve effecten in kaart gebracht. Huidige strategieën in de 
strijd tegen het beslag op natuur en milieu richten zich primair op de negatieve impact. 
Hierdoor zijn deze strategieën wellicht niet optimaal. Een voorbeeld van deze benadering is 
het principe van ‘ecological footprint’. Hierbij wordt de milieubelasting die een entiteit 
veroorzaakt - door bijvoorbeeld haar afvalstromen, energieverbruik en waterverbruik - 
zichtbaar gemaakt. De ecobalans brengt echter naast deze negatieve kant ook de positieve 
effecten in kaart. Zo is de ecobalans feitelijk het nettoresultaat van de natuur- en 
milieubelasting enerzijds en de natuur- en milieuopbrengst anderzijds. Omdat deze 
benadering het aantal mogelijkheden dat aangereikt wordt om de impact te verbeteren 
vergroot, zal naar verwachting de uitkomst optimaler zijn dan bij de traditionele negatief 
gerichte aanpak. 

Om het begrip ecobalans om te zetten in een praktisch instrument heeft het ministerie van 
VROM een SMOM-subsidie beschikbaar gesteld. Natura Artis Magistra is een van de 
organisaties die de uitdaging is aangegaan om een methodiek te ontwikkelen voor het concept 
ecobalans. Het instituut heeft niet alleen baat bij een beter inzicht in haar eigen ecobalans, 
maar is ook een geschikte plaats om de ecobalans onder aandacht te brengen bij andere 
tuinen en bij een breed publiek. De ecobalans dient hierbij als instrument om het bewustzijn 
van het begrip duurzaamheid en van de impact die mensen hebben op de natuur en het 
milieu - zowel positief als negatief - te vergroten. In plaats van enkel de boodschap te brengen 
dat organisaties en individuen hun negatieve impact op natuur en milieu moeten verlagen, 
worden ook alternatieven aangedragen om de positieve impact te vergroten. 

~ introductie 
hoofdstuk 1

1 International Union for the Conservation of Nature. Voor de rode lijst zie www.iucnredlist.org.
2 Ministerie van VROM (2006)
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1.2 doelstelling

De ecobalans bestond tot nu toe slechts in concept. 
Doelstelling van dit project is het leveren van een vernieuwende bijdrage aan de bestaande 
initiatieven om de druk op de natuur en het milieu tegen te gaan. 

Artis heeft zich ten doel gesteld een methodiek te ontwikkelen waarbij de ecobalans voor 
meerdere natuur- en milieueducatieve (NME) tuinen toepasbaar is en waarmee een breed 
publiek bereikt kan worden. Het gaat hierbij om het in kaart brengen van zowel harde 
indicatoren - zoals energieverbruik en afvalstromen - als ook van meer zachte indicatoren – 
zoals educatie, bewustzijn en soortbehoud van planten en dieren.

Centraal bij de ontwikkeling van de methodiek voor het concept ecobalans staat het 
ontwikkelen van een meetmethode die de effecten – vaak uitgedrukt in verschillende 
eenheden - onderling vergelijkbaar maakt. Dit maakt de ecobalans niet alleen geschikt als 
communicatiemiddel, maar tevens bruikbaar als sturingsmechanisme voor het management. 

De volgende subdoelstellingen zijn in de subsidie aanvraag verwoord.
• het ontwikkelen en operationaliseren van het (theoretische) concept ecobalans
• het op kleine schaal toepassen van de ontwikkelde methodiek van de ecobalans 
• het vergelijken van de resultaten van de methodiek tussen verschillende tuinen1

• het betrekken van bezoekers en bedrijven bij de ontwikkeling en toepassing van de 
ecobalans.

~ introductie 
hoofdstuk 1

1 Het betrekken van andere dierentuinen is bij de uitvoering van deze fase van de ecobalans niet haalbaar 
gebleken. Zie hiervoor hoofdstuk 2, de onderzoeksverantwoording.
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1.3 Natura Artis Magistra

Natura Artis Magistra, de oudste en een van de grootste instituten in Nederland op het gebied 
van natuur en cultuur, gaat over de samenhang der dingen. Natura staat hierbij 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.
Artis is al sinds haar oprichting een belangrijke sociale ontmoetingsplek; daar waar haar 
stichters een plek creëerden waar wetenschap en sociaal verband ‘op een aangename wijze’ 
verenigd werden, bezoeken ook in de huidige tijd weinig mensen Artis alleen. Het feit dat de 
bezoekers opgewekt en met een open geest Artis betreden, creëert ruimte voor inspiratie, 
kennisoverdracht en emotie. 

Aan de basis van de visie en missie staat Natura Artis Magistra ofwel de natuur is de 
leermeesteres van kunst en wetenschap.

missie
Natura Artis Magistra maakt haar bezoekers bewust van de samenhang in de natuur, de 
samenhang tussen natuur en cultuur en de rol die de mens in dit samenspel inneemt. 

visie
Natura Artis Magistra stimuleert op een inspirerende wijze liefde en zorg voor de natuur

strategie
De primaire functie van Artis is haar natuur- en milieueducatieve taak, haar publiekstaak. Op 
deze wijze worden bewustzijn van de samenhang der dingen en liefde en zorg voor de natuur 
overgedragen.

Om deze NME taak goed uit te kunnen voeren biedt Artis:
•  gelaagde kennisoverdracht; 
•  ervaring en emotie;
•  een voorbeeldrol, welke een opening is tot handelingsperspectief voor haar publiek;
•  een platform voor organisaties en instellingen met vergelijkbare doelen.

Artis heeft zich gecommitteerd aan een duurzame bedrijfsvoering, wat betekent dat zij haar 
taken uitvoert op een zo financieel, milieu en sociaal verantwoorde wijze mogelijk.

Om haar primaire taak, de natuur- en milieueducatieve functie van Artis, nog sterker vorm te 
geven is vijf jaar geleden een visie voor een grootschalige vernieuwing van Artis ontwikkeld. Aan 
de basis van deze visie staat meer ruimte voor educatie, meer ruimte voor dier en plant en 
meer ruimte voor erfgoed. Door middel van een aantal grootschalige projecten zal het 
educatieve aanbod van Artis versterkt en revolutionair uitgebreid worden. Zo zal bijvoorbeeld 
de eerste Microzoo ter wereld in Artis haar deuren openen en de onzichtbare wereld van de 
micro-organismen zichtbaar maken.

~ introductie 
hoofdstuk 1
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1.4 opbouw van het rapport

Hoofdstuk 2 betreft de onderzoeksverantwoording; hierin staat opgenomen hoe de 
ontwikkeling van de ecobalans tot stand is gekomen, en welke doelstellingen zijn behaald.

In hoofdstuk 3 wordt de methodiek die ontwikkeld is voor de ecobalans uiteengezet. Deze 
methodiek is universeel bruikbaar. Toepassingen zijn dus mogelijk voor zowel overheden en 
gebieden als ook voor bedrijven, organisaties en individuele huishoudens. 

De hoofdstukken 4 t/m 7 behandelen de specifieke uitwerking van deze algemene methodiek 
voor NME tuinen. Artis wordt hierbij steeds als voorbeeld meegenomen. Hoofdstuk 4 en 5 
beschrijven de identificatie en meting van de positieve effecten van de ecobalans bij een NME 
tuin. Hoofdstuk 6 doet hetzelfde voor de negatieve effecten. In hoofdstuk 7 vindt de 
daadwerkelijke analyse plaats. 

In hoofdstuk 8 staan de conclusies en de suggesties voor vervolgonderzoek opgenomen.

~ introductie 
hoofdstuk 1
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� Waterverbruik en 
educatie. De ecobalans 
maakt deze effecten 
onderling vergelijkbaar.



15

ecobalans - Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

onderzoeks- 
verantwoording

hoofdstuk 2
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onderzoeksverantwoording

Bij de ontwikkeling van het concept ecobalans heeft Artis een aantal stappen ondernomen:
1. identificatie van relevante aspecten van Artis welke effect hebben, zowel positief als 

negatief, op de natuur en het milieu;
2. ontwikkeling methodiek om deze effecten meetbaar te maken;
3. uitvoering meting educatie;
4. ontwikkeling methodiek om effecten vergelijkbaar te maken;
5. opstellen ecobalans voor Artis 2008;
6. communicatie naar publiek.

Als eerste stap in het onderzoek zijn de relevante aspecten voor zowel de positieve als de 
negatieve kant van de ecobalans vastgesteld. De negatieve aspecten zijn uit het milieu 
management systeem van Artis herleidbaar. De positieve aspecten sluiten aan bij de 
algemene doelstelling van Artis. Uiteindelijk is door middel van brainstormsessies, met zowel 
interne als externe experts, een drietal effecten naar voren gekomen. 

De volgende stap in het proces was het meetbaar maken van de geïdentificeerde effecten. 
Voor de benodigde informatie betreffende de negatieve impact op de natuur en het milieu 
kon Artis teruggrijpen op de gegevens die door middel van haar milieu management systeem 
worden bijgehouden. Een grotere uitdaging was het meetbaar maken van de positieve kant van 
de balans, aangezien het hier meer subjectieve kwaliteitseffecten betreft. In samenwerking 
met experts van de Vrije Universiteit (CAMeRA1 en het IVM2) is voor alledrie de positieve 
effecten een meetmethodiek ontwikkeld. Vooral het meetbaar maken van het educatieve 
effect van Artis is een langdurig proces gebleken. Een bestaande methodiek om educatie 
binnen NME tuinen te meten was niet voorhanden. Reeds bestaande onderzoeken richten 
zich voornamelijk op subjectieve data en niet op de daadwerkelijke toename. Meerdere 
interne en externe betrokkenen, zoals het IVAM, hebben zich over deze problematiek 
gebogen. Uiteindelijk is in samenwerking met CAMeRA een methodiek ontwikkeld welke binnen 
Artis is toegepast. Hiervoor is een aantal metingen binnen en buiten Artis uitgevoerd. Door 
middel van statistische analyses is vervolgens het educatieve effect berekend.

De vervolgstap, het vinden van een methodiek waardoor beide kanten van de balans 
vergelijkbaar worden, is net zoals het kwantificeren van de positieve effecten een grote 
uitdaging gebleken. Dit omdat er zowel zachte als harde criteria in de ecobalans meegenomen 
worden en omdat de effecten in verschillende meeteenheden worden uitgedrukt. Uiteindelijk 
is door het IVM een methodiek toegepast welke effecten met verschillende meeteenheden 
toch onderling vergelijkbaar maakt.

De complexiteit van de ontwikkeling van een methodiek voor het meten van het effect 
‘educatie’ en van een methodiek om uiteindelijk alle effecten onderling te kunnen vergelijken, 
heeft er voor gezorgd dat dit project enige vertraging heeft opgelopen. De projectduur is 
daarom met een jaar verlengd, tot eind 2009.

De toepassing van de ontwikkelde methodiek voor de ecobalans op Artis heeft, conform de 
opdrachtverlening, op een afgebakende schaal plaatsgevonden. De nu berekende ecobalans 
van Artis is echter representatief en toepasbaar. Tevens geeft het een goed beeld van de 
uitwerking en de mogelijkheden van de ontwikkelde methodiek voor de ecobalans.

~ onderzoeksverantwoording 
hoofdstuk 2

1 Center for Advanced Media Research Amsterdam
2 Instituut voor milieuvraagstukken
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onderzoeksverantwoording (vervolg)

Gezien de vertraging die het project heeft opgelopen door de complexiteit van de benodigde 
ontwikkelingen, is de laatste fase van het project, communicatie met het publiek, ook 
verschoven. Logischerwijs kan deze communicatie pas plaats vinden wanneer het project 
afgerond is en alle resultaten verwerkt. In juni 2010 verschijnt het tweede Artis tijdschrift van 
2010, waarin een artikel aan de ecobalans wordt gewijd. Tevens wordt in het jaarverslag en het 
jaarbericht van 2009 aandacht geschonken aan de ecobalans. De openbare publicatie op de 
Artis website zal gepaard gaan met een persbericht. 

Het betrekken van andere dierentuinen is bij de uitvoering van deze fase van de ecobalans niet 
haalbaar gebleken. Naast andere redenen is de voornaamste oorzaak hiervoor de uitvoerige 
en complexe onderzoeksperiode die nodig is gebleken voor zowel het kwantificeerbaar maken 
van zachte indicatoren zoals educatie, als ook voor een methode om alle effecten onderling 
vergelijkbaar te maken. Uiteindelijk zijn hiervoor oplossingen ontwikkeld in samenwerking met 
CAMeRA en het IVM (Vrije Universiteit Amsterdam). Deze ontwikkelde methodiek is gewoon bij 
andere NME tuinen toepasbaar; in een volgende fase kunnen andere dierentuinen dan ook 
aangehaakt worden. De ecobalans zal hiertoe op de directie- en bestuursvergadering van de 
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen worden geïntroduceerd en besproken.

~ onderzoeksverantwoording 
hoofdstuk 2
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ecobalans
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ecobalans: een universele methodiek

De ecobalans gaat over de effecten van menselijk handelen op de natuur en het milieu. Waar 
traditionele weergaven van de menselijke impact zich alleen richten op negatieve effecten 
(denk aan de ecological footprint), brengt de ecobalans ook de positieve effecten in kaart. Er 
ontstaat zo een beeld over het totale resultaat op natuur- en milieugebied. Niet alleen is deze 
methode minder negatief ( je kan het bij de traditionele weergaven alleen maar ’fout’ en 
‘minder fout’ doen), maar tevens worden de mogelijkheden om je impact op natuur en milieu 
te verbeteren vergroot. Het is aan te nemen dat de ecobalans dan ook meer motiverend werkt 
dan traditionele methodes.
Dit hoofdstuk behandelt het algemene concept en de algemene ontwikkeling van een 
ecobalans, zoals universeel bruikbaar. Voor de leesbaarheid wordt in de tekst als onderwerp 
een organisatie gebruikt; de ecobalans is echter op elke entiteit toepasbaar, van landen en 
gebieden tot bedrijven en individuen. 

~ecobalans: een universele methodiek 
hoofdstuk 3
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3.1 het nut van een ecobalans

Zowel in het theoretische concept, als ook bij de uitwerking hiervan tijdens de 
onderzoeksperiode zijn een aantal positieve winstpunten van een ecobalans naar voren 
gekomen. Deze zijn:
•  focus op het totale effect
•  effectieve sturing mogelijk
•  kritische interne evaluatie 

focus op het totale effect
Zoals reeds benoemd richt de ecobalans zich niet alleen op negatieve effecten, maar wordt 
ook de positieve impact op de natuur en het milieu meegenomen. In tegenstelling tot de 
eenzijdig gerichte traditionele meet- en sturingsinstrumenten brengt de ecobalans dan ook 
het hele plaatje in beeld. Niet alleen vergroot dit de mogelijkheden tot bijsturing, maar 
bovendien mag worden aangenomen dat dit stimulerend werkt. In plaats van alleen maar 
minder slecht te kunnen presteren kan er nu tegelijkertijd gewerkt worden aan zowel de 
vermindering van de negatieve impact, als ook de verbetering van de positieve impact. 
Logischerwijs zou het doel altijd moeten zijn om positief en negatief te optimaliseren en zo 
een zo hoog mogelijk totaal effect te bereiken.

effectieve sturing mogelijk
Een ecobalans brengt al de relevante natuur- en milieueffecten van een organisatie in beeld, 
zowel positief als negatief. Het feit dat de gehele impact bekend is betekent dat er ook beter 
gestuurd kan worden. Door middel van de ecobalans kan namelijk het effect van 
investeringen/inspanningen berekend worden. Dit betekent dat het mogelijk is om 
verschillende alternatieven tegen elkaar af te wegen en zo de meest optimale keuze te maken. 
Dit is bijvoorbeeld zeer bruikbaar voor managers die gegeven hun budget zo optimaal mogelijk 
aan de natuur- en milieuprestaties van het bedrijf willen werken. 

kritische interne evaluatie
Een belangrijk effect van de ecobalans is dat het de organisatie dwingt haar impact te 
identificeren, te meten en te monitoren. 
Een aantal organisaties zal al op de hoogte zijn van de negatieve impact, door middel van 
bijvoorbeeld een milieu management systeem. Voor deze organisaties is de ecobalans een 
mooi instrument om deze negatieve impact nogmaals kritisch te bekijken; niet alleen voor het 
up-to-date houden van de gegevens, maar juist ook in de bepaling van de kritische natuur- en 
milieueffecten van de organisatie. (Op welke gebieden legt de organisatie een wezenlijk beslag 
op de natuur en het milieu?) Voor organisaties waar de negatieve milieu impact nog niet 
(goed) inzichtelijk is gemaakt biedt de ecobalans een motivatie en instrument om de 
negatieve impact in kaart te brengen. Dit is de eerste belangrijke stap in het verbeteren van de 
milieuprestaties, want meten is weten. Pas wanneer bekend is welk effect een organisatie op 
de natuur en het milieu heeft kan er op verbetering gestuurd worden.
In tegenstelling tot de negatieve aspecten zal de positieve impact, als überhaupt 
geïdentificeerd, minder vaak kwantitatief gemeten zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan educatie 
of natuurgebieden. Deze zaken zitten vaak in de (sub)doelstellingen van een organisatie 
verwerkt. Of de daadwerkelijke uitwerking van deze natuur- en milieueffecten overeenkomen 
met de doelstellingen wordt vaak niet in harde cijfers gemeten. Evaluatie hiervan gebeurt vaak 
aan de hand van zachte indicatoren. De ecobalans dwingt een organisatie om te kijken of 
doelstellingen en prestaties ook daadwerkelijk overeenkomen. Niet alleen op gevoel en door 
middel van zachte indicatoren, maar juist ook met harde data.

~ecobalans: een universele methodiek 
hoofdstuk 3
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3.2 de ontwikkeling van een ecobalans

De ontwikkeling van de ecobalans voor een organisatie beslaat de volgende stappen:
•  identificatie van de relevante impact, zowel positief als negatief
•  meten van de impact
•  analyse

3.2.1 identificatie van de relevante impact
Negatieve effecten van een organisatie op de natuur en het milieu kunnen allerlei vormen 
aannemen, die vaak ook al naar voren komen in traditionele meet- en sturingsmethodes zoals 
de ecological footprint en de carbon footprint. Hierbij valt te denken aan:
•  energieverbruik
•  waterverbruik
•  landgebruik
•  transport
•  voeding
•  chemische stoffen
•  afval
•  enzovoort

Een organisatie zal zelf moeten bepalen welke aspecten wezenlijk effect hebben op natuur en 
milieu. Dit negatieve effect kan door een aantal componenten worden bepaald, zoals:
•  de hoogte van het verbruik; 
•  het effect bij productie;
•  het effect van het gebruik; en/of
•  het effect bij verwijdering. 
Ook bij een laag verbruik kunnen bepaalde stoffen en producten een hoge druk op de natuur en 
het milieu uitoefenen; hetzij in hun productiefase, hetzij in hun gebruikfase, hetzij wanneer zij 
als afval worden verwijderd.

Uit al haar handelingen die een negatieve impact op de natuur en het milieu hebben zal de 
organisatie op basis van bovenstaande criteria een relevante selectie moeten maken. Dit zijn 
de handelingen en effecten waarmee de organisatie een wezenlijke druk uitoefent en welke dus 
tevens het grootste handelingsperspectief bieden. Deze effecten zullen aan de negatieve kant 
van de ecobalans worden meegenomen.

Ook de positieve effecten van een organisatie op de natuur en het milieu kunnen verschillende 
vormen aannemen, al zijn deze nog niet altijd als dusdanig verwoord. Hierbij kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld natuureducatie op school, aan het onderhouden van stukken natuur 
door de overheid, aan het planten van bomen in steden om de luchtkwaliteit te verbeteren en 
aan het zaaien van vlinderzaad in de tuin door individuele huishoudens.

Waar bij de negatieve aspecten veelal uit dezelfde rij met effecten zal worden gekozen (energie, 
water, transport, enzovoort) zijn de positieve natuur- en milieueffecten van een organisatie 
veel meer specifiek. Een organisatie zal daarom goed moeten nadenken over wat haar eigen 
bijdrage is aan natuur en milieu. Een methode hiervoor is te kijken naar de kerndoelstellingen 
van de organisatie en de uitwerking hiervan. Bij het kritisch onder de loep nemen van de 
kerndoelstellingen en datgene wat nodig is om deze doelstellingen te bereiken komen vanzelf 
de positieve natuur- en milieueffecten naar voren. Overigens kunnen ook buiten de kerntaken 
van een organisatie positieve effecten gegenereerd worden; denk aan een productiebedrijf dat 
ter compensatie van haar milieudruk bossen aanplant. 
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3.2 de ontwikkeling van een ecobalans (vervolg)

Wel kan bediscussieerd worden of handelingen die buiten de kerntaken van een organisatie 
vallen net zo effectief zijn als de handelingen die in lijn met de doelstellingen van de organisatie 
liggen. De ecobalans van een organisatie zal verbeteren, maar of de fundamentele impact van 
de organisatie, zowel positief als negatief, wordt verbeterd is maar de vraag. 

3.2.2 meten van de impact
Over het algemeen zullen de negatieve effecten al in de eerste fase van de ecobalans gemeten 
worden; deze meetgegevens zijn immers van belang voor het bepalen van de hoog belastende 
activiteiten van een organisatie. Wanneer de meting nog niet plaats gevonden heeft en de 
organisatie dus op basis van andere criteria haar relevante negatieve effecten heeft bepaald, 
zullen deze effecten nu gemeten dienen te worden. 
Het meten van de negatieve effecten is een relatief handzame klus. Dit kan onder andere aan 
de hand van intern bijgehouden verbruikgegevens, facturen, voorraadsystemen en meters. 
Natuurlijk is dit wel afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie.

De positieve effecten zullen in de meeste gevallen meer inspanning vergen. Naast het feit dat 
deze gegevens niet altijd direct voorhanden zijn, betreft het hier tevens indicatoren die lastiger 
te meten kunnen zijn. Hetzij omdat het om zachte indicatoren gaat, hetzij omdat de meting zelf 
complex is. Afhankelijk van het soort effect zal een meetmethode en –eenheid gekozen 
moeten worden door de organisatie.

Voor zowel de positieve als de negatieve effecten geldt dat de meeteenheden onderling mogen 
verschillen. Energie kan dus in megajoule worden weergegeven, terwijl transport in kilometer en 
onderhoud van natuur in hectare weergegeven wordt. Overigens zijn naast numerieke 
meeteenheden ook andere inschalingmethodes mogelijk, zoals een inschaling van - - tot ++. Bij 
de methodiek die gedurende dit onderzoek is ontwikkeld voor de ecobalans is uniformiteit in 
meeteenheden niet noodzakelijk om de effecten onderling vergelijkbaar te maken.
 
3.2.3 analyse
Om alle effecten, die veelal in andere eenheden gemeten worden, onderling te vergelijken is 
gekozen voor een multicriteria-analyse. Een multicriteria-analyse (MCA) is een 
wetenschappelijke methode om verschillende alternatieven met elkaar te vergelijken. Hierbij 
kunnen zowel economische als milieu en sociale effecten worden meegenomen.1

Zoals voor de ecobalans gebruikt resulteert de MCA in vier mogelijkheden voor een organisatie:
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie met andere organisaties; 
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie door de tijd heen; 
• het sturen op de meest effectieve oplossingen om de prestaties van een organisatie te 

verbeteren; en
• een combinatie van bovenstaande.

stap 1. alternatieven
De eerste stap in de MCA is het opstellen van verschillende alternatieven. Dit dienen er 
minimaal drie te zijn. Wanneer de MCA gebruikt wordt om de prestaties van de eigen organisatie 
met die van andere organisaties te vergelijken, worden als alternatieven de verschillende 
organisaties gebruikt. Wanneer de MCA gebruikt wordt om de ontwikkeling van de prestaties 
van de eigen organisatie door te tijd heen te meten, dan worden verschillende 
momentopnames (bijvoorbeeld jaren) als alternatieven gebruikt.

1 Van Drunen (2010)



24

ecobalans - Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

~ecobalans: een universele methodiek 
hoofdstuk 3

3.2 de ontwikkeling van een ecobalans (vervolg)

Overigens kan hierbij ook (fictieve) data voor de toekomst gebruikt worden. Dit is bijvoorbeeld 
interessant wanneer naar een bepaalde doelstelling in de toekomst toegewerkt wordt. Door 
middel van de MCA kunnen dan de vorderingen in het bereiken van deze doelstelling 
bijgehouden worden.
Wanneer de MCA gebruikt wordt om de meest effectieve oplossing(en) voor een organisatie te 
definiëren, zullen naast de huidige situatie verschillende oplossingen als alternatief 
opgenomen worden. Deze oplossingen kunnen het vergroten van een of meerdere positieve 
effecten, het verminderen van een of meer negatieve effecten of een combinatie hiervan zijn.
Een combinatie van bovenstaande alternatieven is indien gewenst ook mogelijk.

Wanneer de alternatieven zijn bepaald en de effecten zijn gemeten kunnen deze worden 
weergegeven in een tabel zoals tabel 3.1. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
effecten specifiek op het milieu en effecten specifiek op de natuur. In deze tabel worden 
eveneens opgenomen de meeteenheid (km, GJ, ha, m3, €, ++, etc) en of het een koste 
(negatief ) of een bate (positief ) betreft.

mileu kosten/baten meeteenheid alternatief 1 alternatief 2 alternatief 3 alternatief 4 enzovoort

effect 1 

effect 2 

enzovoort

natuur

effect 1 

effect 2

enzovoort

� tabel 3.1 voorbeeld tabel MCA

stap 2. standaardisatie
De volgende stap van de MCA is standaardisatie. Dit betekent dat alle effecten op een nieuwe 
schaal tussen 0 en 1 worden afgebeeld. Dit maakt de effecten onderling vergelijkbaar.
Hiervoor zijn twee standaardisatiemethodes mogelijk: 
• Bij maximumstandaardisatie wordt gestandaardiseerd op de hoogste score.1 Dit betekent 

dat voor elk effect de hoogste score binnen de alternatieven als ‘1’ wordt aangeduid en alle 
andere effecten hier relatief naar worden omgerekend. 

• Een andere methode is doelstandaardisatie.2 Hierbij zijn (beleid-)doelstellingen het 
ankerpunt met score ‘1’. 

Na standaardisatie geldt zowel voor de positieve als voor de negatieve criteria dat de beste 
score de hoogste waarde heeft. Een score van 0.8 op transport is dus beter (minder belastend 
voor het milieu) dan een score van 0.5.3

1 Voor negatieve criteria: gestandaardiseerde score =1 (score/hoogste score),
voor positieve criteria: gestandaardiseerde score = score/hoogste score.
2 (score-minimumwaarde)/(doelwaarde-minimumwaarde) Hierbij geldt dat de minimumwaarde
van een effect de laagste score binnen de alternatieven is.
3 Van Drunen (2009)
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3.2 de ontwikkeling van een ecobalans (vervolg)

stap 3. wegen
De derde stap in de MCA is weging van de groepen (natuur en milieu) en de bijbehorende 
criteria. Voordat je verschillende alternatieven onderling gaat vergelijken moet bepaald worden 
hoe zwaar de verschillende effecten in deze vergelijking meewegen. 

Deze gewichten kunnen door milieu- en natuurexperts, door stakeholders (zoals consumenten 
of bezoekers) of door diegenen die uiteindelijk de beslissing moeten nemen worden 
toegekend. Een veelgebruikte methode om gewichten vast te stellen is de swing weights 
methode. Hierbij worden paarsgewijs bepaalde hoeveelheden van de criteria tegen elkaar 
uitgeruild. Zo wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld hoeveel watergebruik opweegt tegen 10.000 
GJ energiebesparing. Door alle mogelijke paren te vergelijken is er gelijk een controle op de 
consistentie.1

stap 4. rangschikking
Met de gestandaardiseerde scores en de gewichten kan de totaalscore voor elk alternatief 
berekend worden. De gewichten worden vermenigvuldigd met de gestandaardiseerde scores 
en daarna opgeteld (het principe van gewogen sommering). Het alternatief met de hoogste 
score wordt nummer 1 in de rangschikking, het alternatief met de op een na hoogste score 
nummer 2, enzovoort. De hier geschetste methode kan betrekkelijk eenvoudig worden 
toegepast met een spreadsheetprogramma zoals Excel. Gespecialiseerde MCA software2 
maakt het mogelijk gewichten systematisch vast te stellen en allerlei gevoeligheids- en 
onzekerheidsanalyses uit te voeren. Met dergelijke analyses kan onder andere onderzocht 
worden wat de eventuele gevolgen zijn van een andere gewichtsverdeling.3 

1 Van Drunen (2009)
2 Zoals Definite/Bosda
3 Van Drunen (2009)
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3.3 de ecobalans als management 
instrument

Uiteindelijk zal de organisatie zelf moeten beoordelen of nummer 1 ook daadwerkelijk het 
beste alternatief is, op basis van bovenbeschreven analyse en eventuele criteria die niet 
werden meegenomen in de MCA.
Zoals reeds beschreven kan de MCA, afhankelijk van de invulling, bij de ecobalans voor vier 
doeleinden gebruikt worden:
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie met andere organisaties; 
• het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie door de tijd heen; 
• het sturen op de meest effectieve oplossingen om de prestaties van een organisatie te 

verbeteren; 
• een combinatie van bovenstaande;
waarbij zowel economische, sociale en milieufactoren kunnen worden meegenomen. Het 
brede scala aan factoren dat meegenomen kan worden maakt, samen met het feit dat de 
meeteenheden onderling mogen verschillen, de multicriteria-analyse een zeer interessant 
instrument voor de ecobalans. Zowel als meetmechanisme, als sturingsmechanisme en als 
communicatiemiddel.



ecobalans

� Artis als een groene oase 
in het hart van Amsterdam. 
Goed voor de stad én goed 
voor de ecobalans.

027
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de ecobalans
in praktijk
identificatie van de positieve effecten

4.1 identificatie van de positieve effecten p. 30 
4.2 educatie p. 31
4.3 natuurbehoud  p. 33
 4.3.1 soortbehoud  p. 33
 4.3.2 externe natuurbehoudprojecten  p. 34
 4.3.3 herintroductie  p. 36
4.4 groen  p. 37

hoofdstuk 4
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de ecobalans in praktijk: 
identificatie van de positieve effecten

De ontwikkelde methodiek voor de ecobalans, beschreven in hoofdstuk 3, is verder uitgewerkt 
zodat deze op Artis én andere natuur- en milieueducatieve (NME) tuinen toepasbaar is. De 
uitwerking hiervan staat in dit en de volgende hoofdstukken weergegeven. De methodiek is als 
voorbeeld steeds uitgewerkt voor Artis, maar gemakkelijk over te nemen door andere 
instituten.

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven beslaat de uitwerking van de ecobalans de volgende stappen:
1. identificatie van de relevante positieve impact (hoofdstuk 4)
2. meten van de positieve impact (hoofdstuk 5)
3. identificatie en meten van de relevante negatieve impact (hoofdstuk 6)
4. analyse (hoofdstuk 7)

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
hoofdstuk 4
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4.1 identificatie van de positieve effecten

Natura Artis Magistra, een landschapstuin in het hart van Amsterdam. Een plek waar publiek in 
contact komt met de natuur, met dieren, met planten. Waar publiek kennis maakt met de 
natuur en erdoor geraakt wordt, hetzij bewust of onbewust. Waar bedreigde dier- en 
plantsoorten behouden blijven, maar waar ook de lokale natuur de ruimte krijgt. Een stuk 
groen in het hart van Amsterdam. Bezocht door oud en jong. Waar de mens de natuur 
ontmoet, ruikt, proeft en beleeft. Artis is bovendien al sinds haar oprichting een belangrijke 
sociale ontmoetingsplek; daar waar haar stichters een plek creëerden waar wetenschap en 
sociaal verband ‘op een aangename wijze’ verenigd werden, bezoeken ook in de huidige tijd 
weinig mensen Artis alleen. Het feit dat de bezoekers opgewekt en met een open geest Artis 
betreden, creëert ruimte voor inspiratie, kennisoverdracht en emotie. 

In verschillende mate zullen alle NME tuinen aan bovenstaande beschrijving voldoen. Na een 
aantal gesprekken met zowel interne als ook externe experts zijn de volgende positieve 
effecten op de natuur en het milieu voor NME tuinen gedefinieerd:
•  educatie;
•  natuurbehoud; en
•  groen

Deze worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
hoofdstuk 4
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4.2 educatie

NME tuinen zijn bij uitstek dé locatie waar de verbinding wordt gelegd tussen de theoretische 
kennis van de natuur en de daadwerkelijke natuur zelf. Daar waar het publiek in contact staat 
met de natuur kunnen we aannemen dat het gemakkelijker is om kennis en bewustzijn over te 
brengen. Zo slaat de beleving in NME tuinen een brug tussen de theorie en de emotie, tussen 
het weten en het daadwerkelijk ook bewust voelen. De beleving en de verbinding met de 
natuur, zoals onder andere beleefd in Artis, is extra belangrijk in een tijd waarin mensen de 
natuur steeds meer vanachter de computer en de televisie ervaren. Nieuwe mediatechnieken, 
verstedelijking en beperkte vrije tijd zorgen er voor dat het directe contact met de natuur 
steeds verder afneemt. En juist dit directe contact met de natuur – het ruiken, zien, voelen, 
proeven, beleven – is zo belangrijk voor de beeldvorming over en het bewustzijn van de natuur.

uitwerking bij Artis
Met ruim 1,2 miljoen bezoekers per jaar is Artis een ontmoetingsplek voor mensen van alle 
leeftijden, achtergronden en nationaliteiten. Dit zijn 1,2 miljoen bezoekers die Artis ervaren, de 
natuur ervaren. Een ervaring die bijdraagt aan het bewustzijn over het belang van 
biodiversiteit, van de natuur en van het behoud er van. Recent onderzoek wijst uit dat het 
merendeel van de bezoekers van dierentuinen hun bewustzijn over de waarde van en de eigen 
houding ten opzichte van natuurbehoud versterkt ziet na het bezoek. Ook voelt het grootste 
deel van de bezoekers zich na een bezoek meer verbonden met de natuur. Tevens, en 
minstens zo belangrijk, is aangetoond dat de meeste bezoekers de dierentuinen verlaten met 
een veranderd idee over hun eigen rol bij milieuproblemen en vaak met de intentie om 
bewuste stappen te maken. Deze effecten hebben niet alleen op korte termijn effect, maar 
zijn ook op lange termijn nog effectief: een groot gedeelte van de bezoekers weet nog een jaar 
na het bezoek wat voor een kennis er tijdens het bezoek in opgedaan.1

soort bezoek data 2008 toelichting

totaal bezoek 1,2 miljoen

totaal aantal leden 80.000 

educatief bezoek 100.000 + scholieren die in Artis les volgen

rondleidingen 14.486

bezoek van buiten Amsterdam >50%

Allochtoon 28%
 
� tabel 4.1 bezoekgegevens Artis 2008

Educatie binnen Artis beslaat meerdere lagen. Educatie strekt zich uit van kennisdeling tot 
beleving tot de voorbeeldfunctie die educatieve tuinen innemen. Niet alleen de bewust, maar 
ook de onbewuste momenten zijn essentieel. Educatie behelst binnen Artis dan ook veel meer 
dan het onderwijzen van scholieren en studenten. Elk moment, elke ontmoeting en elke 
beleving draagt een stuk educatie in zich. Omdat de educatie in Artis gelaagd wordt 
aangeboden2, kan iedere bezoeker individueel kiezen hoeveel informatie hij bewust tot zich 
neemt. Naast deze bewuste overdracht vindt er ook nog educatie op het onbewuste niveau 
plaats.

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
hoofdstuk 4

1 Falk (2007)
2 Bezoekers kunnen bijvoorbeeld kiezen of ze 'gewoon rondlopen, of ze dierinformatiepanelen lezen, of ze 
de Artisgids voor extra informatie naslaan, of ze een rondleiding volgen, de website voor extra informatie 
raadplegen, praatjes van dierverzorgers bijwonen, enzovoort.
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4.2 educatie (vervolg)

Binnen Artis worden de volgende educatiemomenten onderscheiden:
• de beleving
• dierverblijven
• bebording
• educatieve gebouwen en exposities
• rondleidingen
• dierpraatjes
• educatief lespakket
• publicaties
• tijdelijke evenementen

Naast al haar bezoekers telt Artis ook een andere groep mensen die in Artis het contact met 
de natuur ervaren. Dit zijn de scholieren en studenten die op verschillende niveaus stage 
binnen Artis lopen. In juni 2009 is Artis zelfs genomineerd als Beste Groen Leerbedrijf 2009. In 
2008 was er een legio aan stagiaires binnen Artis, verspreid over de gehele tuin. De 
achtergrond van deze stagiaires varieert van studenten communicatiewetenschappen tot 
hoveniers in opleiding, en van studenten dierverzorging tot middelbare scholieren die hun 
verplichte maatschappelijke stage bij Artis volbrengen. Artis vindt het belangrijk dat al deze 
studenten een opleiding genieten in een omgeving waar de natuur en de maatschappij 
centraal staan. Het aantal beschikbare stageplaatsen is daarom in de afgelopen jaren sterk 
toegenomen en zal dit ook de komende jaren blijven doen.

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
hoofdstuk 4
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4.3 natuurbehoud

De bescherming en instandhouding van bedreigde dier- en plantsoorten en het behoud van 
de biodiversiteit is, zoals bij de meeste NME tuinen, een van de kerntaken van Artis. Het in de 
tuin behouden van allerlei inheemse en uitheemse (bedreigde) soorten is hier een uitwerking 
van. Bovendien wordt door middel van fokprogramma’s het voortbestaan van bedreigde 
diersoorten gewaarborgd. Eveneens biedt Artis andere organisaties die zich inzetten voor de 
bescherming van de natuur en de biodiversiteit ondersteuning, zowel met kennis als met 
mankracht en financiële middelen. In het kader van het behoud van bijzondere boom- en 
plantensoorten is Artis rijk aan zowel educatieve als behoudkundige projecten. In deze 
paragraaf volgt een beschrijving van de activiteiten van Artis op het gebied van natuurbehoud. 
Deze activiteiten zijn op alle NME tuinen van toepassing. 

4.3.1 soortbehoud
Binnen Artis werden per december 2008 890 diersoorten gehouden. Door middel van de 
deelname aan fokprogramma’s en de uitwisseling tussen dierentuinen wordt het 
voortbestaan van deze soorten zo veel mogelijk gewaarborgd. Niet alleen is dit belangrijke 
vanwege de intrinsieke waarde van de diersoorten, maar ook vanwege de educatieve en 
daarmee samenhangende sociale en economische waarde. De natuur is nog altijd van 
wezenlijk belang als leermeesteres en grondstof voor de wetenschap; van microbiologie tot 
sterrenkunde, van geneeskunde tot fysiologie en van techniek tot duurzame ontwikkeling.
De IUCN1 heeft een rode lijst opgesteld met bedreigde diersoorten. Hieruit is gebleken dat 
alleen al bijna een kwart van de zoogdieren wereldwijd bedreigd of uitgestorven is. Hetzelfde 
geldt voor ongeveer een derde van de amfibieën. In Artis wordt een heel aantal diersoorten 
die op deze Rode Lijst opgenomen staan behouden. Zo wordt een derde van de zoogdieren in 
Artis als bedreigd aangeduid door de IUCN. Voor de meeste van deze dieren wordt dan ook 
geparticipeerd in een fokprogramma. 

Europese fokprogramma’s
In de Europese dierentuinen zijn 175 diersoorten opgenomen in speciale fokprogramma’s, de 
zogenaamde EEP’s (European Endangered Species Programmes). Door het fokproces van 
deze diersoorten via de EEP’s te beheersen, wordt er zorg gedragen voor een goede 
genetische variëteit binnen de verschillende diersoorten en zo voor een gezonde populatie. 
Voor de diersoorten in Artis waarvoor een EEP bestaat neemt Artis aan dit EEP deel. 
Daarnaast is Artis EEP coördinator van de ijsbeer, de kantjil en de zwartvoetpinguïn. In 
samenwerking met het Species committee is de EEP coördinator, door middel van 
gecontroleerd fokken en het hiermee gepaarde gericht toewijzen van individuele dieren aan 
de deelnemende dierentuinen, verantwoordelijk voor een goede genetische variatie binnen 
het diersoort. 
Nog eens 174 diersoorten zijn opgenomen in zogenaamde ESB’s, de European Studbooks. 
Door middel van de studbooks wordt de genetische variëteit binnen diersoorten in Europese 
dierentuinen bijgehouden. Veelal is een ESB een opmaat tot EEP. Voor alle diersoorten in Artis 
waarvoor een ESB bestaat neemt Artis deel aan het ESB.

behoud van plantsoorten
Naast haar diercollectie kent Artis ook een zeer uitgebreide bomencollectie. In Artis staan zo’n 
1.000 bomen, welke tot 250 verschillende soorten behoren. Enkele van deze bomen zijn 
monumentaal. Deze 1.000 bomen staan verspreid over het gehele park. Artis wil de bezoeker 
met deze collectie meer bewust maken van de diversiteit aan bomen die bestaat, en de 
waarde die zij voor de mens in zich draagt. 

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
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1 International Union for the Conservation of Nature
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4.3 natuurbehoud (vervolg)

Ook heeft Artis een zeer bijzondere collectie Haworthia planten. Deze collectie behoort, net 
zoals de kuipplanten in Artis, tot de Nationale Plantencollectie. Momenteel wordt getracht om 
deze Nationale Plantencollectie1 met meerdere bomen uit de collectie van Artis uit te 
bereiden. Dit zou de mogelijkheden vergroten voor vakkundige bescherming van de soorten 
en genereert daarnaast mogelijkheden om internationaal zaden te verkrijgen. 
Daarnaast zet Artis zich in voor de bescherming van enkele bedreigde boomsoorten. Een van 
deze boomsoorten is de Wollemi Pine. Sinds enkele jaren is Artis in het bezit van drie 
exemplaren van deze zeldzame en bijzondere boomsoort. Verder is Artis actief in het behoud 
en de verdere ontwikkeling van ‘specialisaties’. Bij specialisaties gaat het om de relatie tussen 
plant en dier. Welke dieren en planten worden in de verblijven bij elkaar gebracht? Welk effect 
heeft dit op de dieren en welke boodschap wordt hiermee uitgedragen naar het publiek? Artis 
werkt voor de ontwikkeling van specialisaties samen met andere Nederlandse dierentuinen. 

4.3.2 externe natuurbehoudprojecten
Artis steunt meerdere initiatieven ter bescherming en behoud van bedreigde soorten. Deze 
paragraaf geeft een overzicht van de meest relevante projecten die door Artis worden 
mogelijk gemaakt of worden ondersteund.

grote miereneter in Argentinië
Sinds 2004 werkt Artis samen met ‘El Zoológico de Florencio Varela’ (ZFV) – een kleine 
dierentuin in een arme buurt van Buenos Aires – in een project ter bescherming en 
herintroductie van de grote miereneter in zijn natuurlijke habitat in Argentinië. Het specifieke 
dieet van dit dier, het lage reproductiecijfer en de grootte van het lichaam, gecombineerd met 
habitat destructie door de mens, zijn bewezen oorzaken van de afname van de populatie. 
Artis and ZFV hebben gezamenlijk een opvangcentrum voor de grote miereneter opgericht, 
inclusief een educatief centrum dat de lokale bevolking de waarde van behoud en 
bescherming van natuur en de miereneter in het bijzonder meegeeft. De eerste herstelde 
miereneters zijn inmiddels in een beschermd natuurgebied uitgezet. Naast dat Artis in de 
afgelopen jaren het merendeel van de kosten van het educatieve en opvangcentrum heeft 
gefinancierd, wordt er ook specifieke kennis gedeeld tussen beide instituten. Artis 
ondersteunt tevens het onderzoek naar de leefwijze van de grote miereneter in de vrije natuur. 
Voor het behoud van genetische variatie, welke van elementair belang is voor het 
fokprogramma van de miereneter, is een in gevangenschap geboren miereneter vanuit 
Argentinië naar Nederland gekomen. In Artis heeft deze miereneter al voor het eerste 
nageslacht gezorgd. 

Awely
Awely is een recent opgerichte organisatie die zich inzet voor natuurbehoud projecten in Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika. Awely werkt vanuit de overtuiging dat natuurbehoud enkel effectief is 
wanneer de lokale bevolking bij het proces betrokken wordt. De organisatie richt zich op twee 
soorten bedreigingen. De eerste betreft directe conflicten tussen mens en dier. Mensen die 
leven in of bij grote natuurgebieden in tropische streken komen nogal eens in conflict met 
grote en vaak gevaarlijke dieren. Wanneer deze dieren de oogst vertrappen of menselijke 
slachtoffers maken is een agressieve tegenreactie geregeld het resultaat. Een reactie die vaak 
de situatie alleen maar verslechtert en zowel mens als natuur onder druk zet. 

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
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1 Artis staat geregistreerd bij de Stichting Nationale Plantencollectie. De Nationale Plantencollectie is de 
taxonomisch verantwoord beheerde collectie levende planten, waarvan onderdelen door samenwerkende 
[botanische] tuinen zijn samengebracht en daardoor worden beheerd. Het gaat daarbij om 
plantencollecties die voor Nederland in wetenschappelijk, cultuurhistorisch of in maatschappelijk opzicht 
van bijzondere waarde zijn.
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De tweede bedreiging waar Awely zich op richt is het effect van menselijk handelen op de 
biodiversiteit en bedreigde diersoorten. Voorbeelden hiervan zijn ontbossing en de 
‘bushmeat’ problematiek, problemen die geregeld plaats vinden omdat de arme, lokale 
bevolking geen andere middelen tot overleving ziet. In samenwerking met de lokale bevolking 
ontwikkelt. Awely duurzame alternatieven en oplossingen, waardoor gemeenschappen beter 
samen kunnen leven met het lokale wildleven en uiteindelijk bijdragen aan het behoud ervan.

Paramaribo Zoo
Sinds enkele jaren helpt Artis Diergaarde Blijdorp bij hun ondersteuning van Paramaribo Zoo 
(Suriname). Deze steun van Artis is zowel financieel, als ook door kennisoverdracht en 
mankracht. Paramaribo Zoo benadrukt dat de dierentuin van grote waarde is voor het 
bewustzijn over de natuur en voor de natuureducatie van de Surinaamse bevolking. Ongeveer 
80 procent van Suriname bestaat uit tropisch regenwoud. Met wel 140 soorten zoogdieren en 
600 soorten vogels herbergt het Surinaamse regenwoud een enorme diversiteit van 
diersoorten.1 Echter, de status van de natuur is aan het verslechteren, zowel in kwantiteit als in 
kwaliteit. Paramaribo Zoo wil de Surinaamse bevolking, die naar de mening van de dierentuin 
vaak niet inziet wat voor een desastreuze gevolgen deze degradatie met zich mee kan 
brengen, sterken in hun kennis en bewustzijn over de natuur en het eigen handelen.     

NVD Natuurbeschermingsfonds
Artis neemt deel aan het natuurbeschermingsfonds van de Nederlandse Vereniging van 
Dierentuinen. Dit fonds ondersteunt kleinschalige natuurprojecten over de gehele wereld. De 
focus bij deze projecten ligt bij het behoud van bedreigde diersoorten en hun natuurlijke 
habitat. Van de eigen projecten ontvangt zowel het miereneterproject als de Paramaribo Zoo 
financiële ondersteuning van het NNBF.

zwartvoetpinguïn
Zoals al eerder beschreven is Artis de EEP-coördinator voor de zwartvoetpinguïn. Binnen dit 
EEP hebben op initiatief van Artis de deelnemende organisaties afgesproken dat voor elke 
nieuw verkregen of geboren pinguïn een bedrag geschonken wordt aan SANCCOP. SANCCOP 
is een non-profit rehabilitatiecentrum voor zeevogels in Kaapstad (Zuid-Afrika) dat als doel 
heeft de vogels, in het bijzonder de bedreigde soorten, in het kustgebied van Zuidelijk Afrika te 
beschermen en te herintroduceren. Daarnaast draagt Artis, naast de afspraken van het EEP 
programma, ook op individuele basis jaarlijks nog extra bij aan het werk van SANCCOP.

EAZA
Artis is lid van de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), het overkoepelende 
orgaan van Europese dierentuinen. De EAZA promoot de samenwerking op het gebied van 
regionale collectieplanning en natuurbehoud. Dit gebeurt voornamelijk door internationaal 
gecoördineerde fokprogramma’s, zoals de EEP’s, waaraan Artis deelneemt. Verder organiseert 
de EAZA jaarlijks een campagne om een bedreigde diersoort onder aandacht van het publiek 
te brengen en om financiering voor beschermingsprojecten voor deze diersoort te 
financieren. Vanzelfsprekend ondersteunt Artis deze projecten.

WAZA
Artis is lid van de World Association of Zoos and Aquaria, het overkoepelende orgaan van 
dierentuinen uit de gehele wereld. De WAZA ondersteunt, leidt en stimuleert dierentuinen, 
aquaria en gelijksoortige organisaties over de gehele wereld in natuurbehoud, natuur- en 
milieueducatie en dierwelzijn.

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
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1 NVD Natuurbeschermingsfonds, pag. 26.
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4.3.3 herintroductie
Een van de activiteiten op het gebied van soortbehoud is de herintroductie van gezonde 
dieren in de vrije natuur. Omdat dit een gecompliceerd proces betreft waarvoor bovendien 
niet elk diersoort even geschikt is, ligt de focus van Artis meer bij het instandhouden van 
gezonde populaties en het ondersteunen van externe natuurprojecten. Toch heeft Artis zich 
aan een paar herintroductieprogramma’s verbonden.

wisenten
Artis werkt nauw samen met de Large Herbivore Foundation (LHF), een internationaal 
opererende natuurbeschermingsorganisatie gespecialiseerd in de bescherming en het herstel 
van grote herbivoren en hun leefgebied in Eurazië, aan de herintroductie en het behoud van 
wisenten (Europese bizon). Artis is gemoeid bij de fok en het behoud van de wisent vanaf het 
moment dat het programma werd opgezet in de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de 
wisent met uitsterven bedreigd werd. Sindsdien hoort de wisent tot de vaste collectie van 
Artis. Artis heeft daardoor een lange traditie in de fok en uitwisseling van wisenten opgebouwd. 
De samenwerking tussen Artis en LHF heeft in eerste instantie betrekking op de activiteiten 
voor het herstel en de bescherming van de wisent als Europese soort. In 2004 werd de eerste 
wisent vanuit Artis uitgezet in het grensgebied van Polen en Slovenië.
Na de succesvolle herintroductie van de wisent in Polen, onderzoeken Artis en LHF 
momenteel de mogelijkheden tot herintroductie van de Alpensteenbok, welke binnen Artis 
succesvol gefokt wordt. Tevens wordt er samen met het LHF gewerkt aan de herintroductie 
van Artis’ wisenten in Nederland.

miereneter
Zoals in paragraaf 4.3.2 al is benoemd, draagt Artis actief zorg voor de herintroductie van de 
grote miereneter in zijn natuurlijke habitat in Argentinië. 

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
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4.4 groen

Het derde positieve effect in de ecobalans voor NME tuinen is ‘groen’. De Plantage, de buurt 
waarin Artis is gelegen, is al sinds de 17e eeuw een gebied van tuinen en natuur. Wanneer 
luchtfoto’s worden bekeken springen de Plantagebuurt, en vooral het groene Artis daar dan 
ook duidelijk uit (zie pag. 27).

Artis is bijna 14 hectare groen in de dichtbebouwde stad. Dit heeft een grote economische en 
ecologische waarde, naast de intrinsieke waarde van al dit groen welke erg belangrijk is voor de 
kwaliteit van leven. Zo zijn huizen in de buurt van bomen en parken meer waard dan huizen 
zonder groen in de nabijheid. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen toont aan dat 
een park aan de voor- of achterkant de woningprijs met gemiddeld 6,5 procent verhoogt.1 Maar 
ook komen bomen door het wegvangen van allerlei schadelijke stoffen de luchtkwaliteit van de 
omgeving ten goede. Dit is zeker van belang in een stad waar hoge concentraties 
luchtvervuiling dagelijkse realiteit zijn. Aan bomen en groen in de stad zijn zo een aantal 
effecten verbonden waardoor zij naast hun intrinsieke waarde een meerwaarde voor de stad 
hebben. In onderstaande tabel staan enkele van deze effecten benoemd.

luchtkwaliteit wegfilteren van stof en luchtverontreiniging

microklimaat beperking van temperatuur extremen (door schaduw en luwte)
bevochtiging van de lucht: koeler en aangenamer

waterbeheer waterberging en vermindering van afvoerpieken bij neerslag

energiebesparing vermindering warmteverliezen (luwte) en noodzaak koeling

waarde onroerend goed hoger in nabijheid groen

gezondheid mogelijkheden voor ontspanning en beweging

biodiversiteit leefmogelijkheden voor vele organisme

beperken broeikaseffect vastlegging van CO2

landschap afscherming van verkeer en industrie

esthetisch verfraaiing van straat en wijk

� tabel 4.2 positieve effecten van groen in de stad. Bron: Hiemstra (2008).

~ de ecobalans in praktijk: identificatie van de positieve effecten  
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de ecobalans in praktijk: 
meten van de positieve effecten

De volgende stap in de ecobalans is het meten van de effecten educatie, natuurbehoud en 
groen. Dit is een gecompliceerd proces gebleken. Niet alleen betreft het hier zachtere 
effecten als educatie en natuur, maar tevens bestaat er nog geen standaard meetmethodiek 
voor deze effecten. De ontwikkeling voor een methodiek voor deze metingen heeft dan ook 
geruime tijd in beslag genomen. De uitkomsten hiervan staan in dit hoofdstuk beschreven, 
inclusief de toepassing hiervan op Artis.

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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5.1 educatie

Voor het meten van educatie is tot nu toe geen duidelijke standaardmethodiek ontwikkeld. Als 
educatie voor NME tuinen al wordt gemeten is dat veelal door middel van subjectieve 
vragenlijsten. Harde data en cijfermatige uitkomsten worden weinig gehanteerd.

Voor het meten van educatie in Artis is besloten om daadwerkelijk een stap dieper te gaan dan 
het simpel ondervragen van bezoekers. De verschillende aspecten van educatie zijn 
geïdentificeerd en door middel van een leeronderzoek gemeten. Dit onderzoek is door het 
Center for Advanced Media Research Amsterdam (CAMeRA), dat verbonden is aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam, ontwikkeld en uitgevoerd. 

De belangrijkste – en enigszins revolutionaire - uitkomst van het educatie onderzoek is dat 
aangetoond is dat zachtere effecten zoals beleving, leren en bewustzijn in kwantitatieve 
grootheden kunnen worden uitgedrukt met een hoge betrouwbaarheid en validiteit. 

5.1.1 de elementen van educatie
De eerste stap voor elke organisatie die haar educatie gaat meten is de bepaling van wat de 
educatie dan inhoudt. De kernvragen hierbij zijn:
• wat wil de organisatie bereiken?; en 
• wat zijn de middelen die zij hierbij gebruikt? Ofwel, hoe borgt de organisatie dat de 

beoogde educatieve resultaten bereikt worden? Wat biedt zij hiertoe aan?

uitwerking in Artis
Artis streeft er naar haar bezoekers liefde en zorg voor de natuur bij te brengen. Zij doet dit 
door haar bezoekers bewust te maken van de samenhang tussen natuur en cultuur en de rol 
die de mens in dit samenspel inneemt. Aan de basis hiervan staat Natura Artis Magistra, ofwel 
de natuur is de leermeester van de kunst en wetenschap. Om bewustzijn van de samenhang 
der dingen en liefde en zorg voor de natuur bij te brengen, biedt Artis:
• kennisoverdracht
• ervaring en emotie (beleving)
• een voorbeeldrol (wat een opening is naar handelingsperspectief )
• een platform

5.1.2 constructie vragenlijst
Wanneer de educatieve doelstellingen en bijbehorende middelen van een organisatie zijn 
bepaald, kan aan de hand hiervan een gestructureerde vragenlijst worden opgesteld. Elke 
stelling in deze vragenlijst heeft een tegenhanger om een responsbias te voorkomen en 
consistent antwoordgedrag van de respondent te controleren.1

uitwerking in Artis
Om de uitwerking voor Artis binnen dit onderzoek hanteerbaar te houden, is besloten om 
alleen de effecten van een rondleiding te onderzoeken. Binnen Artis is het educatieve aanbod 
breed, zoals in hoofdstuk 4 beschreven staat. De effecten van al deze ervaringen zal onderling 
verschillen. Voor een totaalbeeld van het effect van een gemiddeld Artisbezoek – waarbij 
meerdere educatiemomenten gecombineerd worden - zal dan ook een grootschaliger 
onderzoek nodig zijn; iets wat gezien de grootte, de complexiteit en het budget van dit project 
niet realistisch is gebleken. Voor rondleidingen kan echter worden aangenomen dat zij qua 
uitkomst ergens in het midden liggen: het effect zal iets hoger uitvallen dan bij de bezoeker die 
‘slechts’ ronddwaalt in Artis en iets lager dan bepaalde andere educatieve benaderingen zoals 
de Artislessen. 

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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Ondanks dat de effecten van de rondleiding dus niet één op één overeen komen met het 
resultaat voor een gemiddeld Artisbezoek, kan wel worden aangenomen dat de rondleidingen 
goed bruikbaar zijn voor de ecobalans van Artis.

Gezien de natuur- en milieueducatieve doelstelling van Artis (paragraaf 5.1.1) is gekozen om de 
volgende effecten van een rondleiding te meten:
 Feitenkennis over bedreigde diersoorten
 Feitenkennis over bedreigde habitats
 Feitenkennis over de soortenrijkdom in de natuur
 De beleving van het bezoek
 Het bewustzijn over de relatie tussen de mens en de natuur
 De houding ten opzichte van de natuur (attitude)

De vragenlijst is opgenomen in appendix A. De vragenlijst maakte gebruik van stellingen als “ik 
ben van mening dat de natuur onderling samenhangt” en “ik ben me bewust dat de kleine 
kantjil bedreigd is”. Respondenten konden hiertoe een getal op onderstaande responsschaal 
omcirkelen:

helemaal oneens oneens enigszins oneens enigszins eens eens helemaal eens

0 1 2 3 4 5

Voor elke vraag is een tegenhanger geformuleerd. Waar men “helemaal eens” op een positieve 
vraag antwoord, moet men “helemaal oneens” op de negatieve tegenhanger beantwoorden. 
Voor bedreigde diersoorten zijn als tegenstelling 6 bedreigde en 6 niet bedreigde diersoorten 
opgenomen. Hetzelfde geldt voor de bedreigde habitats. Voor de vragen betreffende de 
beleving, het bewustzijn en de houding zijn directe tegenstellingen opgenomen (bijvoorbeeld 
‘ik vind Artis net echt’ versus ‘ik vind Artis nep’; en bijvoorbeeld ‘de natuur laat mij onverschillig’ 
versus ‘de natuur is interessant’).

Voor de vragenlijst betreffende soortenrijkdom is er een fout in de vragenlijst geslopen. De 
bedoeling was om te meten of mensen wisten dat er meer dieren van één soort zijn. Als 
positieve indicatie zouden dieren worden opgenomen waarvan Artis meer dan één soort 
toont. Als negatieve indicatie worden dan dieren opgenomen waarvan Artis maar één soort 
toont, maar waarvan er wel meerdere soorten op aarde bestaan. Door een misverstand 
ontstond een onevenwichtige verdeling, waardoor de meting niet gelukt is. Qua methodiek is 
de opzet van de vragenlijst op dit onderdeel echter gewoon toepasbaar. Soortenrijkdom kan 
bij een volgende meting dan ook gewoon worden meegenomen indien de juiste diersoorten in 
de vragenlijst worden opgenomen.1

5.1.3 onderzoek
Het onderzoek dat is uitgevoerd betreft leeronderzoek. Leeronderzoek is ingewikkeld omdat 
bezoekers niet alleen zullen leren van hun rondleiding, maar ook van het invullen van de 
vragenlijst zelf. Ter voorkoming van deze zogenaamde testeffecten is het Solomon 4-groepen 
ontwerp gevolgd. Dit onderzoeksontwerp gebruikt vier groepen respondenten: twee 
experimentele groepen nemen deel aan de behandeling (in dit geval de rondleiding) en twee 
controlegroepen worden buiten de locatie getest (in dit geval buiten Artis). Eén experimentele 
groep en één controlegroep vullen de vragenlijst tweemaal in: zowel voor als na de 
behandeling.

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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1 Hoorn (2009)
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Voor de controlegroep geldt dat zij de beproefde behandeling zelf niet ondergaan, maar een 
gelijkwaardige tijdsduur aan iets anders besteden. Idealiter doen zij gedurende deze periode 
niets. De andere experimentele groep en controlegroep vullen de vragenlijst slechts éénmaal 
in, namelijk na de behandeling. Op deze wijze kan bepaald worden welke effecten toegewezen 
moeten worden aan het leren door de vragenlijst in te vullen en welke effecten aan de 
rondleiding zijn toe te kennen. Elke groep dient uit minimaal 20 personen te bestaan. Voor een 
representatieve steekproef wordt iedereen boven de 18 jaar willekeurig toegelaten; indien men 
voor consistentie gaat zal er op opleiding en leeftijd moeten worden geselecteerd.1

� figuur 5.1 schematisch overzicht Solomon 4-groepen ontwerp voor 
het ondervangen van leereffecten door de vragenlijst zelf (Hoorn, 2009)

uitwerking in Artis
Twee experimentele groepen namen deel aan de rondleiding in Artis; de twee testgroepen 
werden buiten Artis getest. De rondleiding in Artis duurde gemiddeld zo’n anderhalf uur; de 
controlegroepen besteedden dezelfde tijd aan het kijken van een hockeywedstrijd.

Doelgroep van het onderzoek waren dagjesmensen vanaf 18 jaar zonder relevante 
vooropleiding. Het aantal deelnemers aan het onderzoek was 88, waarvan 43 vrouwen en 45 
mannen. De leeftijd van de respondenten was gemiddeld 44 jaar. De hoogste opleiding van 
wetenschappelijk, de laagste LEAO. Op één man na had niemand een biologische 
achtergrond.2

5.1.4 analyse
Op de data afkomstig uit de vragenlijsten is een statistische analyse uitgevoerd (SPSS). Om te 
weten of de rondleiding tot betere kennis heeft geleid omtrent bedreigingen van diersoorten 
en habitats op aarde en omtrent de soortenrijkdom op aarde, is een significant hoofdeffect 
voorspeld van de rondleiding op kennis. 

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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Omdat je de leereffecten wil toekennen aan de rondleiding en niet aan de andere factoren, 
wordt een niet-significant hoofdeffect van de vragenlijst op kennis en een niet-significant 
effect tussen rondleiding en vragenlijst voorspeld.1 In de statistiek wordt met statistisch 
significant bedoeld dat een gevonden resultaat (waarschijnlijk) niet op toeval berust. De 
nauwkeurigheid van een statistisch significant resultaat wordt weergegeven door een 
p-waarde. De ‘p’ staat voor het Engelse probability. Praktisch gezien is de p-waarde een 
waarde tussen 0 en 1, die wordt bepaald door middel van een statistische toets. Bij een 
p-waarde van 1 kunnen we aannemen dat het gevonden resultaat op toeval berust. Met een 
p-waarde dichtbij 0 kunnen we ervan uitgaan dat de gevonden waarde een werkelijke 
associatie aanduidt.2

Een andere waarde die door middel van statistiek wordt berekend is de effectgrootte (dcohen). 
De effectgrootte is een maat voor de invloed van de activiteit, in dit geval de rondleiding. 
Volgens Cohen is de betekenis van een score van 0,2 een klein effect en een score van 0,8 een 
groot effect.3

Anders dan kennisvragen zijn attitude en bewustzijnsvragen niet als goed of fout aan te 
merken. Hun samenhang moet blijken uit schaalbetrouwbaarheden (Cronbach’s Alpha). Ook 
voor deze vragen zijn vervolgens de effecten, de p-waarde en de effectgrootte te berekenen.4

uitwerking in Artis
Naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst is door CAMeRA de statistische analyse 
uitgevoerd. Hierbij zijn de effecten van de rondleiding in Artis onderzocht. Zoals eerder al 
vermeld is de meting naar de kennis over biodiversiteit mislukt. De toename in de overige 
relevante effecten door toedoen van de rondleiding staan opgenomen in figuur 5.2. 

kennis
De rondleiding heeft duidelijk de kennis vermeerderd over de bedreiging van dieren (21% 
toename). Ook de kennis over bedreigde habitats is toegenomen door de rondleiding, zij het 
minder krachtig (11% toename). Het lijkt er op dat deelnemers minder gericht zijn op habitats 
dan op dieren. Artis kan, indien gewenst, hierop reageren door meer aandacht aan habitats te 
besteden.5

� figuur 5.2 gemeten percentuele toename van effecten van een rondleiding in Artis (Hoorn, 2009)

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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beleving
De beleving is door de rondleiding aanzienlijk toegenomen (13% toename).1 

bewustzijn
De rondleiding heeft een aanzienlijk effect op de overdracht van de kernwaarden van Artis 
(21% toename). Tot deze kernwaarden behoren de prikkeling van de zintuigen, de verbinding 
van het publiek met de natuur, nieuwsgierigheid naar de natuur die opgewekt wordt en de 
verwondering over de natuur die in Artis optreedt. 
Ondanks dat de relatie tussen de rondleiding en het verhoogde bewustzijn (+7%) over andere 
natuurwaarden in deze beperkte meting niet aangetoond is, ontstond in de interactie tussen 
vragenlijst en rondleiding wel een duidelijk effect. Dit lag voornamelijk aan de groep die zowel 
geen rondleiding als ook geen voortest onderging en daarmee minder bewustzijn vertoonde 
dan de andere groepen. Herhaalde aanbieding verhoogt kennelijk het bewustzijn over 
natuurwaarden. Stelt men deze zaken zonder voorbereiding aan de orde, dan vermindert het 
bewuste nadenken over natuurwaarden.2

Een belangrijke conclusie die uit de metingen getrokken kan worden is dat de educatieve 
onderwerpen herhaaldelijk aan het publiek aangeboden dienen te worden. Herhaling is een 
sleutel tot het succesvol verhogen van het bewustzijn. 
Een evenzo belangrijke conclusie van het onderzoek is dat het effectiever is om bezoekers te 
confronteren met de vraag ‘ben ik me bewust dat de natuur en mens onderling verbonden 
zijn?’ dan met de vraag ‘zijn de natuur en de mens verbonden?’. Het feit dat men over het 
eigen bewustzijn omtrent een onderwerp moet nadenken, heeft een groter effect op het 
bewustzijn dan puur het nadenken over het onderwerp zelf.3

attitude
In de meting van de rondleiding, zoals die voor dit onderzoek is toegepast, is het effect op de 
houding van de deelnemers ten opzichte van de natuur niet bewezen. Ondanks dat er een 
toename van 6% in de houding is waargenomen, is niet vastgesteld of deze toename toevallig 
heeft plaatsgevonden, of een resultaat van de rondleiding is.4 Een groter onderzoek met meer 
respondenten zou hier meer uitsluitsel op kunnen geven.

toename significant effectgrootte

kennis bedreigde diersoorten 21% ja 1,0

kennis bedreigde habitat 11% ja 0,5

bewustzijn natuurwaarden 6% nee 0

overdracht Artis kernwaarden 21% ja 0,8

attitude ten opzichte van de natuur 7% nee 0,2

beleving4 13% ja 0,5

� tabel 5.1 uitkomsten analyse voor Artis

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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3 Hoorn (2009)
4 Voor beleving zijn een aantal deelgebieden gedefinieerd waarvoor de samenhang is aangetoond: 
ethische oordelen, esthetische beleving, ervaren realiteitsgehalte, gevoelde overeenkomst in opvattingen, 
persoonlijke relevantie, vol verwachting naar Artis en waardering. Ter vergemakkelijking van de weergave in 
dit rapport zijn niet al deze deelgebieden opgenomen, maar is ter illustratie gekozen voor ‘vol verwachting 
naar Artis’. Het effect van de rondleiding op hoe graag men naar Artis gaat lijkt een goede representatie van 
de beleving te zijn. Wanneer Artis de beleving wil verhogen kan zij echter op elk van de deelgebieden 
sturen.
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conclusie en vervolgstappen
De rondleidingen in Artis zijn zeer succesvol op een aantal punten. De onderwerpen en 
boodschappen behandeld tijdens de rondleiding worden met goed gevolg overgebracht; een 
aanzienlijke kennisvermeerdering is met dit onderzoek bewezen. Wel valt hierbij op dat de 
mate van de kennisvermeerdering per onderwerp verschilt. Waarschijnlijk zijn de bezoekers 
niet op alle onderwerpen in even grote mate gericht of geïnteresseerd. Op het vlak van 
beleving is ook een toename te zien; zo kijken bezoekers na een rondleiding meer uit naar een 
(volgend) bezoek aan Artis. Beleving bij Artis bestaat overigens wel uit meerdere facetten en 
Artis zal kijken welke van deze facetten verbeterd kan worden om de beleving te versterken. 

Door middel van kennisoverdracht en beleving wil Artis haar eigen en generieke 
natuurwaarden overbrengen (bewustzijn) en haar bezoekers liefde en zorg voor de natuur 
bijbrengen (attitude). De rondleidingen slagen er in om het bewustzijn van de bezoekers te 
vergroten; vooral op de natuurwaarden van Artis is een duidelijk effect gemeten. Voor de 
vermeerdering in bewustzijn ten opzichte van generieke natuurwaarden (6%) en in de eigen 
houding (7%) is echter niet bewezen dat deze aan de rondleiding is toe te schrijven of 
berusten op toeval. Hier zou door middel van een grotere steekproef wellicht uitsluitsel aan 
kunnen worden gegeven. Wel is uit de meting naar voren gekomen dat het herhaaldelijk 
overbrengen van de boodschap de kans op verhoging van het bewustzijn vergroot. Tevens is 
duidelijk geworden dat het erg effectief is om bezoekers over hun eigen bewustzijn na te laten 
denken; het effect lijkt hierbij groter te zijn dan als men puur over het onderwerp zelf nadenkt.

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft Artis besloten nóg gerichter 
te gaan sturen op de overdracht van de door haar gewenste bewustwording en attitude. We 
kunnen aannemen dat kennis en beleving ten grondslag liggen aan bewustzijn en – een stap 
verder – attitude. Gezien de succesvolle resultaten op het gebied van kennisoverdracht en 
beleving heeft Artis effectieve instrumenten in handen om het bewustzijn en de houding van 
de bezoekers te vergroten. Artis zal dan ook gaan kijken hoe zij deze instrumenten nog 
effectiever kan gaan inzetten. Hierbij zullen kennisoverdracht en beleving zo optimaal mogelijk 
moeten aansluiten op het gewenste bewustzijn en gedrag.

5.1.5 input ecobalans
Om de effecten van educatie voor de ecobalans bruikbaar te maken is het nodig om, naast het 
uitvoeren van de bovenbeschreven meting, vast te stellen hoeveel bezoekers de behandeling 
ondergaan. De educatieve bijdrage wordt dan berekend door dit aantal bezoekers te 
vermenigvuldigen met de effectgrootte van de behandeling. Voor kennisbijdrage geldt 
bijvoorbeeld de formule:

Totale kennisbijdrage = aantal bezoekers met behandeling * dcohen

Een organisatie scoort dus hoger naarmate het meer bezoekers activeert en naarmate het 
effectiever haar boodschap overdraagt.1

uitwerking in Artis
Voor deze uitwerking in Artis is gekozen om de kennisvermeerdering van bedreigde 
diersoorten en bedreigde habitats mee te nemen. De overige effecten zijn buiten dit project 
gehouden, maar kunnen bij een verdere uitwerking gemakkelijk worden meegenomen. 

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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1 Van Drunen (2009)
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Om het effect te berekenen dient eerst vastgesteld te worden hoeveel bezoekers de 
rondleiding of een andere behandeling die het brein activeert (zoals een quiz) hebben 
gekregen.1 In 2008 hebben 100.000 schoolkinderen een les gehad in Artis en volgden 14.486 
mensen een rondleiding, op een totaal van 1,2 miljoen bezoekers. Aan de hand van deze 
gegevens en de effectgrootte kan het totale effect van kennisvermeerdering berekend 
worden. Zie hiervoor tabel 5.2. 

effect aantal bezoekers
(x 1.000)

d
cohen

bijdrage rondleiding 
(x 1.000: afgerond)

kennis bedreigde diersoorten 114 1 114

kennis bedreigde habitats 114 0,5 56

� tabel 5.2 totale bijdrage van een Artis rondleiding

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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Natuurbehoud is bij Artis drieledig: soortbehoud, ondersteuning van externe projecten en 
herintroductie. De gehanteerde meetmethodes en de uitwerking hiervan voor Artis in de 
ecobalans staan in dit hoofdstuk beschreven.

5.2.1 soortbehoud
Door fokprogramma’s zoals het EEP en het ESB (zie hoofdstuk 4) draagt Artis bij aan de 
genetische diversiteit van bedreigde diersoorten en het in stand houden van een 
reservebestand. 
Er zijn in totaal 175 EEP’s en 174 ESB’s. Een maatstaf voor de bijdrage aan soortbehoud is de 
hoeveelheid EEP’s en ESB’s waaraan de dierentuin meedoet. Niet alleen zijn dit namelijk 
(bedreigde) soorten die in de dierentuin behouden worden, maar bovendien wordt hiermee 
gericht gefokt om het soort op een gezonde wijze te behouden. Het effect soortbehoud wordt 
in percentage uitgedrukt.

uitwerking bij Artis
In tabel 5.3 staan de gegevens met betrekking tot de EEP’s en ESB’s opgenomen. Voor de 
ecobalans is gekozen om niet met totaalcijfers te gaan werken, maar de diergroepen 
individueel te benaderen. De totaaluitkomst voor soortbehoud zal dit niet beïnvloeden, terwijl 
het de onderlinge verdeling inzichtelijk maakt. 
Voor de uitwerking in Artis is gekozen om alleen de zoogdieren en de vogels mee te nemen. 
Deels is dit te wijten aan de beschikbaarheid van gegevens ten tijde van de analyse; tevens was 
de projectopdracht de ecobalans op kleine schaal toe te passen in Artis. Om deze 
voorbeeldanalyse overzichtelijk te houden is het aantal effecten dan ook beperkt.
Het effect soortbehoud wordt gemeten in percentages. Het percentage EEP’s voor 
zoogdieren waarin Artis participeert is 27,3%. Het percentage EEP’s voor vogels waarin Artis 
participeert is 31,6%.

zoogdieren vogels reptielen vissen ongewervelde amfibieën totaal

EEP totaal 128 38 7 - 2 - 175

EEP deelname Artis 35 12 2 - 2 - 51

ESB totaal 84 69 16 2 1 2 174

ESB deelname Artis 11 17 9 - - - 37

� tabel 5.3 EEP en ESB gegevens en deelname Artis in 2008

5.2.2 externe natuurbehoudprojecten
Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is er een heel aantal natuurbehoudprojecten dat vanuit Artis 
ondersteund wordt. Dit gebeurt zowel met financiële middelen, als ook met personele en 
intellectuele ondersteuning.
Om de meest zuivere weergave te krijgen van het effect van deze ondersteuning zou een 
grootschalig onderzoek nodig zijn. Want niet alleen verschilt de koopkracht tussen het 
donerende en ontvangende land (in het ene land kan je meer met een euro dan in het andere 
land), maar tevens varieert het werkelijke resultaat per ontvangende organisatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de effectiviteit van de uitvoering; dat met een bepaald bedrag iets mogelijk is 
betekent nog niet dat dit niveau ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. (Zie figuur 5.3.) De 
meest zuivere weergave van het effect van de ondersteuning van externe 
natuurbehoudprojecten zou dan ook een meting van de daadwerkelijke uitkomsten per 
organisatie zijn.

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
hoofdstuk 5



49

ecobalans - Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

5.2 natuurbehoud (vervolg)

Om de meest zuivere weergave te krijgen van het effect van deze ondersteuning zou een 
grootschalig onderzoek nodig zijn. Want niet alleen verschilt de koopkracht tussen het 
donerende en ontvangende land (in het ene land kan je meer met een euro dan in het andere 
land), maar tevens varieert het werkelijke resultaat per ontvangende organisatie. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de effectiviteit van de uitvoering; dat met een bepaald bedrag iets mogelijk is 
betekent nog niet dat dit niveau ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. (Zie figuur 5.3.) De 
meest zuivere weergave van het effect van de ondersteuning van externe 
natuurbehoudprojecten zou dan ook een meting van de daadwerkelijke uitkomsten per 
organisatie zijn.

 

� figuur 5.3 effectiviteit van donaties

Voor de ecobalans is echter besloten dat het een stap te ver gaat om de uitkomst van de 
ondersteunde projecten te gaan meten. Dit zou namelijk betekenen dat er voor elke extern 
natuurproject een diepgaand onderzoek gedaan moet worden, dat niet in verhouding staat 
met de methodiek en het doel van de ecobalans. Bovendien moeten organisaties goed in 
staat zijn om degelijke projecten te kiezen die aansluiten bij de eigen doelstelling en 
natuurbehoud ondersteunen. Door middel van competent management wordt de keuze van 
goede projecten geborgd. Het feit dat diepgaand onderzoek wellicht projecten aan het licht 
zou brengen die nog net effectiever zijn dan de reeds gekozen projecten, staat niet in 
verhouding tot de voor dat onderzoek vereiste investeringen.

Wél houdt de ecobalans rekening met de verschillen in koopkracht tussen landen. Met 
koopkracht wordt de hoeveelheid goederen en diensten die voor een bepaalde hoeveelheid 
geld verkregen kan worden bedoeld. Aangezien de ondersteunde natuurbehoudprojecten 
meestal in het buitenland plaatsvinden, is het logisch om te kijken wat er daar met het geld kan 
gebeuren, in plaats van wat het hier kost. Dit omrekenen gaat aan de hand van 
koopkrachtpariteit.1 Wanneer ook de loonkosten van werknemers in Nederland die zich met 
het project bezig houden (bijvoorbeeld fundraising, advies, enzovoort) in de berekening 
worden meegenomen, geldt hiervoor dat deze kosten natuurlijk niet worden omgerekend met 
behulp van de koopkrachtpariteit. Deze kosten vinden in Nederland plaats en dienen dan ook 
als zodanig te worden gewaardeerd.

uitwerking in Artis
Voor de uitwerking van de ecobalans voor Artis is besloten om alleen de geldelijke donaties 
mee te nemen in de berekening. Naast deze monetaire bijdrage levert Artis aan meerdere 
projecten ook nog andere ondersteuning zoals kennis, mankracht en fondsenwerving. Deze 
zouden in de berekening meegenomen kunnen worden voor een realistischer beeld. Voor de 
overzichtelijkheid is echter besloten om alleen de donaties mee te nemen. 

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
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1 De verschillen in prijsniveau tussen landen kunnen aanzienlijk zijn. Dit betekent dat de koopkracht van een 
euro in het ene land groter kan zijn dan in het andere land. Om toch vergelijkingen te kunnen maken tussen 
de welvaart van inwoners van verschillende landen is een correctie voor de verschillen in prijsniveau nodig. 
Met behulp van de koopkrachtpariteit worden internationale prijsverschillen geëlimineerd (CBS).
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Zoals in hoofdstuk vier beschreven doneert Artis aan meerdere externe 
natuurbehoudprojecten. De grootste focus ligt hierbij op organisaties werkzaam in Argentinië, 
Zambia, Polen en Suriname. In tabel 5.4 staat het verschillende bruto nationaal inkomen per 
hoofd van de bevolking van deze landen opgenomen, rekening houdend met de 
koopkrachtpariteit. Aan de hand van deze tabel kunnen gedoneerde bedragen omgerekend 
worden. Het miereneterproject in Argentinië ontving in 2008 bijvoorbeeld €22.000. Wanneer 
koopkracht hier wordt meegenomen is dit bedrag – vergeleken met Nederland - in Argentinië 
driemaal zoveel waard, namelijk €66.000.

Nederland Zambia Argentinië Polen Suriname Overig1

GNI/head 39.470 1.130 12.970 15.600 6.950 -

omrekeningsfactor 
t.o.v. Nederland

1 35 3 2,5 5,5 3

� tabel 5.4 bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, inclusief koopkrachtpariteit (2007), bron: World Bank.

Indien alle donaties volgens bovenstaand principe worden omgerekend, dan komt het 
totaalbedrag voor ondersteuning van natuurbehoudprojecten in 2008 op €362.500 uit. 
Hierbij moet benadrukt worden dat dit alleen de directe financiële ondersteuning betreft; 
andere vormen van ondersteuning zoals mankracht, fondsenwerving en kennisdeling zijn 
hierbij (nog) niet meegenomen.

5.2.3 herintroductie
Voor het meten van het effect ‘herintroductie van dieren’ wordt gekeken naar de totale 
populatie in een bepaald gebied, en de bijdrage van de organisatie hieraan. 

Als gebied kan bijvoorbeeld de gehele wereld worden genomen. De bijdrage van een 
organisatie wordt dan berekend aan de hand van het totale aantal exemplaren van het 
betreffende diersoort dat nog in het wild voorkomt, gecombineerd met het totale aantal 
individuele dieren dat door de organisatie wordt uitgezet. Het effect is derhalve groter 
wanneer er 10 individuele dieren worden uitgezet voor een diersoort waarvan er nog maar 100 
in het wild bestaan, dan wanneer hetzelfde aantal dieren wordt uitgezet voor een diersoort 
waarvan er nog zo’n 2.000 in het wild bestaan.

Hoewel het nemen van de wereld als referentiegebied in theorie de meest zuivere methode 
lijkt te zijn, is er praktisch gezien veel te zeggen om bij de berekening naar specifieke 
leefgebieden te kijken. Bij de wereldlijke benadering wordt voorbij gegaan aan het feit dat 
diersoorten qua totale populatie wellicht talrijk (lijken te) zijn, maar binnen de verschillende 
individuele leefgebieden in hun voortbestaan bedreigd kunnen worden. Bovendien vergroot 
deze tweede benadering de sturingsmogelijkheden. Niet alleen kan het effect vergroot worden 
door méér dieren uit te zetten, maar tevens door de individuele dieren in dát gebied te 
plaatsen waar de behoefte het grootst is. Hoe minder dieren nog in een gebied aanwezig, des 
te hoger de score van de herintroductie voor de ecobalans. Dit betekent dat, indien zich 
keuzes in locaties voordoen, het aantrekkelijker wordt om dieren specifiek uit te zetten in 
gebieden waar dit het meest noodzakelijk is.

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
hoofdstuk 5

1 Voor de overige projecten, die in verschillende ontwikkelingslanden plaatsvinden, is een 
omrekeningsfactor 3 meegenomen. Dit is een conservatieve doch realistische schatting gezien de locaties 
van de projecten.
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5.2 natuurbehoud (vervolg)

Gezien het bovenstaande is het voor de ecobalans het meest bruikbaar om de praktische 
benadering te hanteren en de populatie per leefgebied mee te nemen. In de berekening wordt 
dan als effect van herintroductie het percentage van de bijdrage meegenomen. Wanneer in 
een gebied waar nog 45 dieren van een bepaald soort voorkomen er door een organisatie 5 
bijgezet worden, is het effect van herintroductie 10%. De totale populatie bedraagt nu immers 
50 dieren, waarvan er 5 naar de organisatie kunnen worden terug geleid.1

uitwerking bij Artis
Gezien de omvang van het project ecobalans is gekozen om herintroductie in dit onderzoek 
niet voor Artis uit te werken. Omdat, vergeleken met de andere natuurbehoud effecten, 
herintroductie binnen Artis een relatief beperkt effect is, is de weerslag van het niet 
meenemen van dit effect op de uitkomst van de ecobalans gering.

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
hoofdstuk 5

1 Vermeld moet worden dat ook deze benadering enigszins arbitrair is. Zo krijg je te maken met 
verschillende ondersoorten en moet geborgd worden dat bij de vergelijking van verschillende organisaties 
steeds hetzelfde gebied als leefgebied wordt meegenomen. Dit zal bij de verdere uitwerking van de 
ecobalans verfijnd worden.
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5.3 groen

Voor de waardering van groen worden wetenschappelijk meerdere methodes aangedragen. 
Zo is er de Travel Cost Method. Deze methode gaat er vanuit dat hoe verder iemand van groen 
afwoont, des te minder vaak deze persoon er naar toe gaat. Door aan bezoekers te vragen 
waar ze vandaan komen en een relatie te schatten tussen het aantal bezoekers uit een regio 
en de afstand tussen die regio en het natuurpark, kan een schatting gemaakt worden van de 
economische waarde van het natuurpark voor de bezoekers. 
Een andere methode is de Contingent Valuation method. Hierbij wordt direct aan mensen 
gevraagd wat zij bereid zijn te betalen voor groen, bijvoorbeeld een park. 
Een derde mogelijkheid is de Hedonische prijsmethode. De prijs van huizen is afhankelijk van 
vele factoren, waaronder de aanwezigheid van groen. Door middel van een statistische 
berekening kan het effect van de aanwezigheid van groen op de huizenprijs worden berekend. 
De meerwaarde van groen op de huizenprijs, oftewel de prijs die mensen extra willen betalen 
voor dat groen, is een indicatie voor de waarde van groen.1

Voor de ecobalans is gekozen voor de hedonische prijsmethode, omdat hierbij precies 
duidelijk is wat er wordt gemeten, namelijk de meerwaarde voor natuur en milieu. Tevens 
bestaat betrouwbaar onderzoek naar de effecten van groen op huizenprijzen. Onderzoeken 
uitgevoerd door Alterra2, de WUR3 en op initiatief van de ministeries van LNV en VROM4 tonen 
aan dat de huizenprijs van woningen die uitkijken op een park gemiddeld met 6% stijgt. De 
invloed van een park beperkt zich overigens niet slechts tot de huizen die direct hierop zicht 
hebben, maar is vaak een aantal straten verderop nog steeds meetbaar. Dit wordt de distance 
decay functie genoemd. Voor de berekening van de waarde van groen is wat deze distance 
decay functie een conservatieve schatting gemaakt; daar waar de waardevermeerdering van 
de eerste ring huizen om de organisatie conform de bovengenoemde onderzoeken 6% is, 
wordt die van de tweede en derde ring om de organisatie op respectievelijk 2% en 1% geschat.

uitwerking bij Artis
De gemiddelde WOZ waarde in de Plantagebuurt, waar Artis gelegen is, was in 2008 
€372.000.5 Dit betekent dat huizen in de eerste ring om Artis door de aanwezigheid van het 
groen een waardevermeerdering van €22.320 (=6%) hebben ondergaan. Voor de tweede ring 
huizen die zich om Artis bevindt betreft dit €7.440; voor de derde ring €3.720. Gezien het 
aantal huizen dat zich binnen deze drie ringen direct om Artis bevindt, komt de totale 
waardevermeerdering, en dus waardering voor groen, uit op €15.865.800 (zie appendix B)

~de ecobalans in praktijk: meten van de positieve effecten 
hoofdstuk 5

1 Informatie ontvangen via de WUR
2 Bervaes (2004)
3 WUR, Groen en onroerend goed (2009)
4 Brosens (2008)
5 Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek
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de ecobalans
in praktijk
identificatie en meten van de negatieve effecten

6.1 energie  p. 56
6.2 water  p. 58
6.3 afval  p. 60
6.4 transport  p. 61
6.5 diervoeding  p. 62
6.6 overzicht van de negatieve effecten  p. 63

hoofdstuk 6
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de ecobalans in praktijk: 
identificatie en meten van de positieve 
effecten

Zoals in hoofdstuk 3 besproken zal elke organisatie moeten bepalen welke aspecten een 
wezenlijk negatief effect hebben op de natuur en het milieu. Dit negatieve effect kan door een 
aantal componenten worden bepaald, zoals:
•  de hoogte van het verbruik; 
•  het effect bij productie;
•  het effect van het verbruik; en
•  het effect bij verwijdering. 
Ook bij een laag verbruik kunnen bepaalde stoffen en producten een hoge druk op de natuur 
en het milieu uitoefenen; hetzij in hun productiefase, hetzij in hun gebruikfase, hetzij wanneer 
zij als afval worden verwijderd.

Voor NME tuinen zal gelden dat het over het algemeen dezelfde effecten betreft die voor de 
ecobalans relevant zijn, al zal de verhouding in scores onderling verschillen. Artis heeft naar 
aanleiding van haar eigen verbruikgegevens de volgende effecten als input voor de ecobalans 
gedefinieerd:
•  energie: gas en elektra
•  water
•  afval
•  transport
•  diervoeding

Aangezien de negatieve aspecten van de ecobalans relatief gemakkelijk te identificeren en te 
meten zijn, wordt dit in één hoofdstuk behandeld.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6
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6.1 energie

Ondanks dat energie zelf niet schaars is, wordt de meeste energie opgewekt met fossiele 
brandstoffen die wel schaars zijn. Bovendien draagt het gebruik van deze fossiele 
brandstoffen bij aan zaken als verzuring, klimaatverandering, eutrofiëring en de vorming van 
smog; allen een bedreiging voor de natuur en biodiversiteit. 
Het gebruik van aardgas en elektriciteit is een proxy - het is op zichzelf niet zo’n heel 
belangwekkende indicator, maar wel evenredig met allerlei andere milieueffecten. Een 
uitzondering hierop is het gebruik van groene energie; de daarmee geassocieerde 
milieueffecten zijn veel kleiner. De milieueffecten, welke gerelateerd zijn aan het gebruik van 
gas en elektriciteit, zijn met een levenscyclusanalyse betrekkelijk eenvoudig te bepalen. 
Hiervoor is echter niet gekozen; het zou de interpretatie van de ecobalans alleen maar 
bemoeilijken. Bovendien is het relatief gemakkelijk voor managers om te sturen op 
energieparameters. Denk hierbij aan isolatie en het overstappen op groene stroom.1

gas
Alle NME tuinen gebruiken gas, voornamelijk voor het verwarmen van hun ruimtes. Dit betreft 
niet alleen publieksruimtes, maar ook de ruimtes waar (sub)tropische dieren en planten 
worden gehouden. 
In Artis is een warmtekrachtkoppeling (WKK) aanwezig. Waar normaal bij het omzetten van gas 
in elektriciteit warmte als bijproduct verloren gaat, wordt in een WKK deze warmte opgevangen 
zodat het gebruikt kan worden. De in de WKK opgewekte elektriciteit gaat ter distributie het net 
van Nuon op; het ‘bijproduct’ warmte wordt in Artis gebruikt. Via het warmtenet van Artis 
wordt deze warmte naar verschillende locaties in de tuin verspreid. 

In Artis werd in 2008 een kleine 1,5 miljoen m3 gas verbruikt. Meer dan de helft van dit gas is toe 
te wijzen aan warmte opwekking in de WKK2. Het overige gas wordt gebruikt voor het stoken 
van CV ketels verspreid door Artis.

elektra
De benodigde elektriciteit binnen Artis heeft vele bestemmingen, zoals verlichting, 
warmtelampen, pompinstallaties, filterinstallaties, ventilatie, koeling en liften. Binnen Artis 
werd in 2008 bijna 6 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt. Van deze elektriciteit bestond 17% 
uit gecontracteerde natuurstroom, puur opgewekt uit wind-, zonne- en waterkracht. 

energiebeheersing in Artis
Naast de WKK en het gebruik van groene stroom zijn er nog een aantal andere maatregelen 
genomen om het energieverbruik van Artis en de bijbehorende milieu-impact te beperken. Zo 
is er 270 m2 aan fotovoltaïsche zonnepanelen aangebracht. De stroom die hier wordt 
opgewekt wordt rechtstreeks aan Artis geleverd. Ook is een zonneboilersysteem, bestaande 
uit 122,5m2 thermische zonnecollectoren, geplaatst op het nijlpaardenhuis. Met behulp van dit 
systeem kan het water in het binnenbad tot wel 63˚C worden verwarmd. Tevens is het 
historische kantoorpand in Artis, de Volharding, voorzien van een warmte-koude opslag. Bij 
warmte-koude opslag wordt tijdens de zomer diep in de grond warmte opgeslagen om in de 
winter een gebouw te verwarmen, en andersom wordt in de winter koude opgeslagen om in de 
zomer het gebouw te koelen. 

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009) 
2 Aangezien de elektriciteit opgewekt in de WKK naar Nuon gaat en niet in Artis wordt gebruikt, wordt het 
gedeelte van het gasverbruik dat toegewezen wordt aan elektriciteitsopwekking niet in het gasverbruik van 
Artis meegenomen. 
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6.1 energie (vervolg)

In de Volharding wordt eveneens gebruik gemaakt van lichtsensoren. Het 
gebouwbeheerssysteem van Artis, het GBS, zorgt voor een centrale regeling van verlichting en 
verwarming op het terrein, waardoor het gerelateerde energieverbruik centraal beheerst en 
gemonitord wordt. Dit zorgt voor een goed inzicht in het verbruik, en creëert de mogelijkheid 
om bij plotselinge veranderingen direct in te grijpen. 

input ecobalans
Elektriciteit wordt meestal gemeten in kWh en aardgas in m3. Beide kunnen eenvoudig worden 
omgerekend in MJ (=1 miljoen Joule)1. In 2008 gebruikte Artis 51.600 GJ aan gas, 21.300 GJ aan 
grijze elektriciteit en 3.600 GJ aan groene elektriciteit. 
Van Drunen (2010) geeft ter vergelijking het verbruik van 1.000 gemiddelde Nederlandse 
huishoudens: in 2008 verbruikten deze volgens het CBS 41.100 GJ aan gas, 7.500 GJ aan grijze 
elektriciteit en 4.700 GJ aan groene elektriciteit.
Vanwege de relatief geringe milieu-effecten van het gebruik van groene elektriciteit, wordt 
deze niet als koste (milieulast) in de ecobalans opgenomen. Het is een mitigerende maatregel 
om de milieudruk van elektriciteitsverbruik naar beneden te krijgen. Het negatieve effect van 
het verbruik van elektriciteit kan dus verminderd worden door zowel een daling in het verbruik 
als door een verhoging van het groene aandeel.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 1 kWh = 3,6 MJ; 1 m3 aardgas = 35,17 MJ, bron: Van Drunen (2009)
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6.2 water

Binnen NME tuinen wordt verschillende soorten water gebruikt, zoals (zoet) leidingwater, 
(zout) zeewater en opgevangen regenwater. Net als energie is water een proxy. 
Levenscyclusanalyses van drinkwaterbereiding wijzen uit dat de meeste milieueffecten 
samenhangen met het energieverbruik dat nodig is om het water te verpompen.1 Om de 
interpretatie van de ecobalans te vergemakkelijken en omdat het relatief gemakkelijk voor 
managers is om te sturen op waterparameters (denk aan regenwateropvang en filtering), 
worden in de ecobalans deze gerelateerde effecten echter niet verder uitgewerkt.
Wat zeewater betreft zijn de significante milieu effecten gerelateerd aan het transport hiervan. 
De milieu effecten van het opvangen van regenwater zijn nihil. 

zoet water
Binnen Artis dient water vele doeleinden. Vooral voor zoetwater is het gebruik hoog en divers. 
Zo zijn er een heel aantal dierverblijven waar water wordt gebruikt. Meerdere dieren binnen 
Artis zijn van water afhankelijk; ze leven volledig of gedeeltelijk in het water, of het water werkt 
voor hen gedragsverrijkend. Bij andere diersoorten wordt water juist niet als leefconditie, maar 
als afscheiding tussen mens en dier gebruikt. Tevens kent Artis drie grote vijvers, welke 
periodiek van vers water worden voorzien. Verder dient de enorme hoeveelheid beplanting in 
Artis, van de grasvelden tot de Vlindertuin en van de bloemperken tot de begroeiing in 
dierverblijven, regelmatig besproeit te worden. 

zout water
Zout water wordt alleen in het aquarium en het zeeleeuwenbassin gebruikt. Het zout water dat 
aan Artis wordt geleverd is ballastwater van internationale vrachtschepen. Het betreft hier 
water dat in de Golf van Biskaje wordt opgenomen door grote vrachtschepen. Bij aankomst in 
Nederland wordt dit water geloosd en per waterboot naar Artis vervoerd. Het opnemen van 
ballastwater is voor de zeeschepen noodzakelijk; speciaal transport ten behoeve van de 
zoutwatervoorziening in Artis wordt dus vermeden. Het enige transport dat wel aan Artis 
toegeschreven kan worden is het laatste stuk van haven naar Artis; dit is echter 
verwaarloosbaar.

waterbeheersing in Artis
Om de benodigde hoeveelheid water binnen Artis en de daarmee samenhangende milieu 
impact te verkleinen, zijn er een aantal mitigerende maatregelen getroffen. Zo wordt binnen 
het aquarium het water – zowel zoet als zout – meerdere keren behandeld en hergebruikt. 
Vers zeewater wordt circa 6-wekelijks aangevoerd. Zoals beschreven betreft het hier 
ballastwater. Het oude zeewater uit het aquarium wordt overgepompt naar een bufferkelder, 
waar het gefilterd wordt. Daarna wordt dit water overgebracht naar de zeeleeuwen, waar het 
dankzij de daar aanwezige filterpomp nog een aantal weken dienst kan doen. Op een aantal 
plekken in de tuin is regenwateropvang gerealiseerd. Regenwater dat hier opgevangen wordt, 
wordt gebruikt voor het besproeien van de beplanting en het vullen van de vijvers. Dit levert 
een besparing op het gebruik van zoet leidingwater op. Ook is het watersysteem aangesloten 
op het gebouwbeheerssysteem van Artis, waardoor het mogelijk is alert op alarmmeldingen te 
reageren.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009)
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6.2 water (vervolg)

input ecobalans
Aangezien de milieu effecten van het gebruik van zeewater bij Artis relatief klein zijn, en het 
gebruik van regenwater een mitigerend effect is, wordt voor de uitwerking van de ecobalans 
voor Artis alleen leidingwater als negatief effect meegenomen. 
In 2008 verbruikte Artis 127.500 m3 drinkwater. Van Drunen (2010) geeft ter vergelijking het 
verbruik van 1.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens: in 2008 verbruikten deze volgens 
Uneto-VNI 105.800 m3 drinkwater.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6
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6.3 afval

Ook voor afval geldt dat het afval zelf geen milieuprobleem vormt (proxy). Het is eigenlijk een 
maat voor de materiaalintensiteit van een organisatie: hoe meer er Artis in gaat, des te meer 
afval er wordt geproduceerd.1 
Artis scheidt haar afval naar de volgende categorieën: mest, papier/karton, glas, puin, 
huishoudelijk, grofvuil, ijzer, hout, chemisch, groenafval, steen, vleesafval en vervuilde grond. 
De meest substantiële afvalstromen binnen Artis zijn groenafval, mest, huishoudelijk en glas. 
Voor alle afvalstromen geldt dat ze zoveel mogelijk worden hergebruikt.

groenafval
Onder groenafval worden de oude takken die in dierverblijven kaal zijn gegeten verstaan, 
evenals onbruikbare takken en schors. Zo kan de schors van bepaalde bomen niet in 
dierverblijven gebruikt worden, omdat deze te snel rot en dit tot schimmels leidt. Nadat het 
groenafval door een externe organisatie is afgevoerd wordt het versnipperd en verbrand in de 
energiecentrale voor elektra en warmte. 

mest
De mest geproduceerd in Artis wordt via de mestbank verhandeld aan tuinders. De introductie 
van de biobodem (bestaande uit schors van dennenbomen en werkzaam door aanwezige 
bacteriën) sinds 2003 heeft de hoeveelheid mest verlaagd. De biobodem hoeft slechts eens 
in de 2 à 3 maanden afgevoerd te worden en in de tussentijd kan de mest makkelijker van de 
bodembedekking gescheiden worden. De biobodem heeft dan ook geleid tot minder stro, een 
puurdere mest, minder legingen en dus ook een lager transportniveau. 

Brandbaar bedrijfsafval
Het bedrijfsafval komt uit de afvalbakken in de tuin en uit de kantoorruimtes van Artis. In de 
kantoorruimtes wordt afval al gescheiden, afvalscheiding door het publiek is iets waar nog aan 
gewerkt wordt. Het huishoudelijk afval wordt verbrand door het Amsterdamse 
afvalverwerkingsbedrijf. 

glas
Glas wordt gescheiden aangeboden en afgevoerd.

input ecobalans
Voor de uitwerking van de ecobalans is gekozen om alleen huishoudelijk afval mee te nemen. 
De milieu effecten van glas zijn gering, aangezien het glas gescheiden ter recycling wordt 
aangeboden. De milieu effecten van mest en groenafval worden voor een groot deel 
geassocieerd met diervoeding, welke een apart criterium in de ecobalans is.2 Tevens worden 
deze na afvoer hergebruikt voor andere doeleinden. 
Artis produceerde in 2008 254 ton bedrijfsafval. Van Drunen (2010) vergelijkt dit met 1.000 
gemiddelde Nederlands huishoudens; deze produceerden 890 ton restafval (totale productie 
minus GFT, glas en papier)

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009)
2 Van Drunen (2009)
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6.4 transport

Ook transport is een proxy. Net zoals bij energie hebben de meeste milieu effecten te maken 
met verzuring, eutrofiëring, klimaatverandering en vorming van smog. Specifiek voor transport 
is geluidshinder.1 

personeel
De gemiddeld 160 fte aan personeel van Artis worden gestimuleerd om met de fiets en/of het 
openbaar vervoer naar Artis te komen. Artis hanteert een fiets- en OV-vergoeding voor 
reiskosten; de kosten van autogebruik voor woon-werkverkeer worden niet vergoed. Voor een 
aantal werknemers is het gezien de vereiste werkuren niet mogelijk om gebruik te maken van 
het OV, deze komen dan ook per auto naar Artis. 
Ook voor werkbezoeken geldt dat het transport primair per fiets en OV plaats vindt. Wanneer 
de locatie hier reden toe geeft, worden werkbezoeken afgelegd per auto. Internationale reizen 
worden waar mogelijk per trein gemaakt, alternatieven zijn de auto en de luchtvaart.

Artis wagenpark
Artis heeft een eigen transportbusje en een eigen caddy die ingezet worden voor allerlei 
bedrijfswerkzaamheden, zoals het vervoer van (dode) dieren, takken, witgoed, personeel, 
schutters, voorraden en gras. In 2008 werden er in totaal 430 ritten met de bus en caddy 
gemaakt, waarbij vooral de caddy veel werd gebruikt. Bij 10% van de ritten werd tevens gebruik 
gemaakt van een aanhangwagen. Zowel de caddy als de bus gebruiken diesel als brandstof.

diertransport
Vanwege de bestaande fokprogramma’s, de borging van genetische variëteit en het dierwelzijn 
(bijvoorbeeld in het geval van solitaire dieren) worden dieren binnen dierentuinen 
uitgewisseld. In 2008 vonden er 126 transporten plaats van dieren die naar Artis kwamen of 
van Artis naar een andere dierentuin verplaatst werden. Al deze transporten, op de uit Artis 
plaatsing van één Californische zeeleeuw na, vonden plaats binnen Europa, waarvan 32% zelfs 
binnen Nederland. Waar kan wordt het transport van meerdere dieren gecombineerd.

bezoekers
De bezoekers van Artis bereiken het instituut op velerlei vervoerswijzen: lopend, bus, tram, 
trein, auto, fiets of een combinatie hiervan. Door middel van parkeertarieven en het aanbieden 
van faciliteiten zoals een fietsenstalling hebben organisaties invloed op het vervoersgedrag 
van de bezoekers. Op dit moment heeft Artis onvoldoende informatie over de vervoerswijze 
van haar bezoekers om een goed onderbouwde inschatting van de reizigerskilometers en 
bijbehorende vervoerswijze te maken. Bij een verdere uitwerking van de ecobalans zal dit 
meegenomen worden, om de gegevens omtrent transport volledig te krijgen.

dienstenreizen 
personeel auto

dienstreizen 
personeel vliegtuig

dienstreizen 
personeel trein

wagenpark Artis diertransport auto diertransport 
vliegtuig

55.144 km 95.549 km 6.011 km2 80.000 km 72.200 km 37.700 km

� tabel 6.1 input transport voor de ecobalans van Artis 2008.

Van Drunen (2010) geeft een vergelijking met 1.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens; 
per auto legden zij in 2008 13.734.000 km af, per trein 2.257.000 en per vliegtuig 1.310.000.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009)
2 Vanwege het relatief kleine aandeel van dit effect ten opzichte van het totaaleffect dienstreizen wordt 
deze als verwaarloosbaar aangenomen.
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6.5 diervoeding

Binnen Artis werden per december 2008 890 diersoorten gehouden, met een totaal van 
meer dan 12.500 dieren. Logischerwijs dienen al deze dieren van voedsel voorzien te worden. 
Met een dergelijke hoeveelheid en variatie aan dieren in Artis, met elk hun eigen dieet, is het 
aangeboden voedsel in Artis dan ook zeer uitgebreid en divers. 
Recente studies door de FAO (Food and Agriculture Organiszation van de VN) en anderen 
laten zien dat vooral vlees en vis significante milieu effecten hebben. In deze studie is dan ook 
gekozen om de hoeveelheid vlees en vis mee te nemen als criterium om de milieu effecten 
van diervoeding in kaart te brengen.1

input ecobalans
In 2008 kocht Artis 34 ton vis en 31 ton vlees om de dieren te voederen. Door het nastreven 
van een goed inkoopbeleid met een goede voorraadadministratie, wordt getracht het aantal 
bewegingen van firma’s en dus het transport te beperken. Van Drunen (2010) geeft een 
vergelijking met 1.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens; deze consumeerden in 2008 
191 ton vlees en 8 ton vis.per auto legden zij in 2008 13.734.000 km af, per trein 2.257.000 en 
per vliegtuig 1.310.000.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009)
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6.6 overzicht van de negatieve effecten

Figuur 6.1 geeft de relatieve score van Artis ten opzichte van 1.000 huishoudens weer. De tabel 
laat zien dat de effecten van Artis in dezelfde ordergrootte liggen als 1.000 huishoudens. 
Ondanks dat de activiteiten van Artis natuurlijk van een heel andere aard zijn dan die van een 
huishouden, is de vergelijking nuttig aangezien mensen zich een beeld kunnen vormen van de 
negatieve impact van een huishouden doordat ze hun eigen afvalproductie, energieverbruik, 
vleesconsumptie en dergelijke kennen. Dit maakt de verbruikgegevens van Artis minder 
abstract.1

� figuur 6.1 relatieve scores van Artis ten opzichte van 1000 huishoudens (=1,0) in 2008, bron: Van Drunen (2009)

Een nadere blik op figuur 6.1 laat zien dat de mobiliteit, de afvalproductie en de 
vleesconsumptie in Artis veel lager ligt dan bij de huishoudens. Relatief gezien kan er veel winst 
geboekt worden op het energieverbruik en het waterverbruik van Artis. Het feit dat Artis 
relatief hoog op visconsumptie scoort, ligt voornamelijk aan de lage visconsumptie van de 
Nederlandse huishoudens.

~de ecobalans in praktijk: identificatie en meten van de negatieve effecten 
hoofdstuk 6

1 Van Drunen (2009)
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� Artis zet in op verbetering 
van haar ecobalans. Zo 
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de ecobalans in praktijk: analyse

Na het meten van alle effecten wordt de ecobalans van een organisatie opgesteld aan de hand 
van een zogeheten multicriteria-analyse (MCA). 

Voor de uitvoering van de MCA worden de volgende stappen ondernomen:
Stap 1: opstellen alternatieven
Stap 2: standaardisatie
Stap 3: wegen
Stap 4: rangschikking
Deze stappen worden in dit hoofdstuk als voorbeeldstudie voor Artis uitgewerkt. De theorie 
staat in hoofdstuk 3 beschreven.

~de ecobalans in praktijk: analyse 
hoofdstuk 7
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7.1 stap 1: opstellen alternatieven

De eerste stap in de multicriteria-analyse is het bepalen van een aantal alternatieven en het 
opstellen van een bijbehorende effectentabel.

7.1.1 alternatieven
Zoals voor de ecobalans gebruikt, resulteert een MCA in vier mogelijkheden voor een 
organisatie:
•  het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie met andere organisaties;
•  het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie door de tijd heen; 
•  het sturen op de meest effectieve oplossingen om de prestaties te verbeteren; en
•  een combinatie van bovenstaande.

In eerste instantie was de bedoeling om in de uitwerking van dit onderzoek meerdere 
dierentuinen te betrekken en een onderlinge vergelijking te maken. Dit is echter door een 
aantal redenen niet haalbaar gebleken. Daarom is gekozen om de volgende drie alternatieven 
te vergelijken: 

1. 'Artis 2008'
2. '1.000 huishoudens'  

Hiervoor geldt dat de negatieve aspecten het daadwerkelijke verbruik van 1.000 
gemiddelde Nederlandse huishoudens weergeven; de positieve effecten zijn gefingeerd.

3. 'Toekomstbeeld Artis'  
Dit is een toekomstbeeld dat binnen enkele jaren gerealiseerd kan zijn.

Door deze alternatieven te vergelijken wordt zowel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
de prestaties van een organisatie door de tijd heen te meten, als ook om de prestaties van 
Artis naast de prestaties van huishoudens (“een andere organisatie”) te leggen. Dit laatste is 
vooral interessant omdat dit de ecobalans minder abstract maakt; de meeste mensen 
hebben wel een goed beeld van het verbruik van een huishouden.

7.1.2 milieu- en natuureffecten
De effecten die in een ecobalans voor natuur- en milieueducatieve tuinen worden 
meegenomen zijn behandeld in dit rapport en opgenomen in tabel 7.1. Zoals al eerder is 
aangegeven is de ecobalans van Artis, die voor dit project als voorbeeld is uitgewerkt, conform 
de opdracht op kleinere schaal toegepast. Zo wordt attitudevermeerdering in de 
voorbeelduitwerking niet meegenomen, omdat we voor de overzichtelijkheid het aantal 
effecten in de uitwerking beperken en omdat in de meting van CAMeRA niet is vastgesteld of 
de 6% toename in attitude toevallig heeft plaatsgevonden of een resultaat is van de 
rondleiding. Het effect ‘attitude’ is echter wel van groot belang in de methodiek, aangezien dit 
een directe voorloper van gedragsverandering en dus een positief effect op natuur en milieu 
betreft. Artis zal in de verdere ontwikkeling van haar ecobalans dit effect dan ook zeker gaan 
meenemen. Hetzelfde geldt voor de overige effecten die in de methodiek beschreven staan, 
maar niet in deze voorbeelduitwerking meegenomen zijn. 

~de ecobalans in praktijk: analyse 
hoofdstuk 7
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7.1 stap 1: opstellen alternatieven (vervolg)

positieve effecten

hoofdeffect effect methodiek opgenomen 
in voorbeeld MCA?

educatie kennisvermeerdering statistische analyse, waarna effectgrootte
en aantal bezoekers de uitkomst bepalen

ja

beleving statistische analyse, waarna effectgrootte
en aantal bezoekers de uitkomst bepalen

nee

bewustzijn statistische analyse, waarna effectgrootte
en aantal bezoekers de uitkomst bepalen

nee

houding statistische analyse, waarna effectgrootte
en aantal bezoekers de uitkomst bepalen

nee

natuurbehoud soortbehoud percentage deelname aan bestaande EEP’s ja

externe
natuurbehoud
projecten

donatie, omgerekend aan de hand van
koopkrachtpariteit

ja

herintroductie procentuele bijdrage aan de populatie in
een bepaald gebied

nee

groen groen hedonische prijsbenadering ja

negatieve effecten

hoofdeffect effect methodiek opgenomen 
in voorbeeld MCA?

energie gas verbruikgegevens ja

elektra verbruikgegevens ja

water leidingwater verbruikgegevens ja

zout water verbruikgegevens nee1

afval bedrijfsafval verwerkingsgegevens ja

transport auto afstand in km ja

vliegtuig afstand in km ja

bezoekers afstand in km nee

voeding vlees verbruikgegevens ja

vis verbruikgegevens ja

� tabel 7.1 input voor de ecobalans voor NME tuinen

~de ecobalans in praktijk: analyse 
hoofdstuk 7

1 aangezien dit effect voor Artis verwaarloosbaar is
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7.1 stap 1: opstellen alternatieven (vervolg)

7.1.3 effectentabel
Aan de hand van de gedefinieerde scenario’s kan de effectentabel worden ingevuld. Zie 
hiervoor tabel 7.2. In deze tabel staat voor elk effect opgenomen of het een koste (negatief 
effect) of een bate (positief effect) betreft, in welke eenheid het effect gemeten wordt en wat 
de score van het effect voor elk van de alternatieven is.

Voor ‘Artis 2008’ geldt dat alle gegevens verwijzen naar de prestaties in 2008.

Voor ‘1.000 huishoudens’ geldt dat de milieueffecten overeenkomen met de scores van 1.000 
gemiddelde Nederlandse huishoudens. De scores voor natuur zijn gefingeerd, er is een wat 
lagere kennisvermeerdering door activiteiten dan bij Artis 2008 en ook een lage bijdrage aan 
de waardevermindering van de omliggende huizen.

Voor ‘toekomstbeeld Artis’ is gekeken naar de prestaties die in 2009 behaald zijn en de 
doelstellingen die voor de komende jaren staan:

aardgas
Het aardgasverbruik is in 2009 reeds met 5% gedaald ten opzichte van 2008. Ook voor 2010 is 
de doelstelling om het verbruik met minimaal 5% te laten dalen. 

elektriciteit
De elektriciteit gebruikt in Artis is per 1 januari 2010 100% groen.

bedrijfsafval
Op kantoor en achter de schermen wordt er steeds meer afval ter recycling gescheiden. Ook 
voor het publiek staat afvalscheiding gepland; dit zal resulteren in een lagere reststroom 
bedrijfsafval.

drinkwater
In 2009 werd al 23% op het leidingwaterverbruik bespaard ten opzichte van 2008. Ook voor de 
komende jaren zullen er doelstellingen worden gehanteerd met betrekking tot de 
vermindering van het gebruik van vers drinkwater.

mobiliteit
Vanwege het al relatief beperkte gebruik van auto en vliegtuig is er voor gekozen om de 
gegevens hiervan ongeveer gelijk te houden aan Artis 2008.

voeding
Voeding kan een lastig effect zijn, aangezien vele diersoorten in Artis een specifiek dieet 
volgen. Er kan gekeken worden naar effectieve inkoop, duurzame herkomst en eventuele 
duurzame alternatieven. In 2010 wordt, gezamenlijk met de IUCN, Diergaarde Blijdorp en 
Burgers’ Zoo een project gestart naar duurzame voeding in de dierentuin.

soortbehoud
Afgaande op de plannen over de gehouden diersoorten in Artis, zal het percentage bedreigde 
diersoorten in de komende jaren stijgen.

kennisvermeerdering
In 2010 start Artis met de uitvoering van een grootschalige vernieuwing, welke tot meer ruimte 
voor educatie, meer ruimte voor dier en plant en meer ruimte voor erfgoed zal leiden. 

~de ecobalans in praktijk: analyse 
hoofdstuk 7
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7.1 stap 1: opstellen alternatieven (vervolg)

De natuur- en milieu educatie in Artis wordt hiermee vernieuwd: het onderwijs wordt 
verbeterd, er worden vernieuwende technieken geïntroduceerd die meer effect hebben en 
nieuwe onderdelen met een hoger publiek bereik worden gerealiseerd. Zo is een van de 
ontwikkelingen de ontwikkeling van een openbaar kennisplein. Hieraan zal onder andere de 
eerste Microzoo ter wereld rijzen, welke de onzichtbare wereld van de micro-organismen 
zichtbaar maakt. Ook zal het aan dit plein gelegen Groote Museum van de Biodiversiteit 
gerestaureerd worden en haar deuren na meer dan zestig jaar met een eigentijdse invulling 
heropenen. 
Bovendien gaat Artis zich richten op een drieslag in educatie; deze gaat niet alleen plaats 
vinden tijdens het bezoek, maar tevens komt er meer nadruk te liggen op educatie vooraf en 
achteraf het bezoek (thuis of op school). 
Door middel van deze kwaliteitsslag en het grotere bereik zal het natuur- en milieueducatieve 
effect van Artis in de komende jaren gaan toenemen. 

groen in de stad
Gezien de ontwikkelingen op de huizenmarkt kan worden aangenomen dat de WOZ-waarde 
van de huizen in de Plantagebuurt in de komende jaren zal toenemen. Dit heeft een 
rechtstreeks positief gevolg voor de score van het effect groen.

K/B eenheid Artis 2008 1.000 huishoudens toekomstbeeld Artis

milieu

energie

aardgas K GJ 51.595 41.149 45.000

elektriciteit (grijs) K GJ 17.783 7.538 0

bedrijfsafval K ton 254 890 175

drinkwater K m3 127.457 105.835 90.000

mobiliteit

auto K km 207.344 13.733.805 200.000

vliegtuig K km 133.249 1.310.137 133.000

voeding

vlees K ton 31 191 30

vis K ton 34 8 28

natuur

soortbehoud

vogels B % 31,6 65 40

zoogdieren B % 27,3 0 32

kennisvermeerdering

bedreigde soorten B [1000] 114 50 140

bedreigde habitats B [1000] 56 80 70

groen in de stad B mln € 15,8 3 16,8

� tabel 7.2 effectentabel, bron: Van Drunen (2009)

~de ecobalans in praktijk: analyse 
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7.2 stap 2: standaardisatie 

Om de effecten onderling vergelijkbaar te maken worden de scores gestandaardiseerd. 
Voor de milieucriteria is gebruik gemaakt van doelstandaardisatie, gestandaardiseerd tussen 
‘0’ (de doelwaarde) en de slechtste score. Het bereiken van de score ‘0’ is wellicht niet voor 
alle effecten realistisch, maar het is evident dat deze score vanuit milieu perspectief de ideale 
toestand vertegenwoordigt.
Voor natuurcriteria is maximumstandaardisatie toegepast. Een uitzondering hierop is 
soortbehoud; hiervoor is net als bij de milieucriteria doelstandaardisatie gebruikt. De 
doelwaarde is hierbij 100%, de minimumwaarde 0%.1

Voor gestandaardiseerde scores geldt: hoe hoger, des te beter. Dit geldt voor zowel voor de 
positieve als de negatieve criteria. Tabel 7.3 geeft de gestandaardiseerde effectentabel weer.

K/B Artis 2008 1.000 huishoudens toekomstbeeld Artis

milieu

energie

aardgas K 0 0,2 0,13

elektriciteit (grijs) K 0 0,58 1

bedrijfsafval K 0,71 0 0,8

drinkwater K 0 0,17 0,29

mobiliteit

auto K 0,98 0 0,99

vliegtuig K 0,9 0 0,9

voeding

vlees K 0,84 0 0,84

vis K 0 0,76 0,18

natuur

soortbehoud

vogels B 0,32 0,65 0,4

zoogdieren B 0,27 0 0,32

kennisvermeerdering

bedreigde soorten B 0,81 0,36 1

bedreigde habitats B 0,71 1 0,88

groen in de stad B 0,95 0,18 1

� tabel 7.3 gestandaardiseerde effectentabel, bron: Van Drunen (2009)

~de ecobalans in praktijk: analyse 
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7.3 stap 3: wegen

De volgende stap is het toekennen van de gewichten. Dit moet zowel voor eerst de beide 
groepen (milieu en natuur), als daarna voor de criteria binnen de groepen gebeuren. In 
hoofdstuk 3 is beschreven met welke verschillende methodes deze gewichtenverdeling 
bepaald kan worden. Voor de voorbeelduitwerking van de ecobalans in dit rapport is door het 
IVM min of meer willekeurig een verdeling vastgesteld. Deze verdeling staat – ter toelichting 
uitgeschreven naar de verschillende niveaus – opgenomen in tabel 7.4. 

gewicht niveau 1 gewicht niveau 2 gewicht niveau 3 totaal gewicht

milieu 0,5

energie 0,5

aardgas 0,4 0,100

elektriciteit (grijs) 0,6 0,150

bedrijfsafval 0,05 0,025

drinkwater 0,05 0,025

mobiliteit 0,2

auto 0,333 0,033

vliegtuig 0,667 0,067

voeding 0,2

vlees

vis 0,5 0,05

natuur 0,5 0,5 0,05

soortbehoud 0,5

vogels 0,5 0,125

zoogdieren 0,5 0,125

kennisvermeerdering 0,25

bedreigde soorten 0,5 0,063

bedreigde habitats 0,5 0,063

groen in de stad 0,25 0,125

� tabel 7.4 toegepaste gewichtenset, bron: Van Drunen (2009)

~de ecobalans in praktijk: analyse 
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7.4 stap 4: rangschikking

Met de gestandaardiseerde scores en de toegewezen gewichten kan de totaalscore voor elk
effect binnen de verschillende alternatieven berekend worden. Wanneer de scores van de
verschillende effecten binnen een alternatief worden opgeteld volgt hier de totaalscore voor
het alternatief uit. Het alternatief met de hoogste totaalscore staat nummer 1 in de
rangschikking.1 In tabel 7.5 staan deze scores voor de ecobalans van Artis uitgewerkt.

Artis 2008 1.000 huishoudens toekomstbeeld Artis

milieu

energie

aardgas 0,000 0,020 0,013

elektriciteit (grijs) 0,000 0,086 0,150

bedrijfsafval 0,018 0,000 0,020

drinkwater 0,000 0,004 0,007

mobiliteit

auto 0,032 0,000 0,033

vliegtuig 0,060 0,000 0,060

voeding

vlees 0,042 0,000 0,042

vis 0,000 0,038 0,009

natuur

soortbehoud

vogels 0,040 0,081 0,050

zoogdieren 0,034 0,000 0,040

kennisvermeerdering

bedreigde soorten 0,051 0,023 0,063

bedreigde habitats 0,045 0,063 0,055

groen in de stad 0,119 0,023 0,125

totaal 0,441 0,338 0,668

� tabel 7.5 totaalscores van de verschillende alternatieven, bron: Van Drunen (2009)

Bovenstaande rangschikking kan ter verduidelijking eveneens grafisch worden weergegeven. 
Zie hiervoor figuur 7.1. Voor de zekerheid vermelden we hier nogmaals dat, aangezien we met 
gestandaardiseerde scores werken, zowel voor positieve als voor negatieve effecten geldt dat 
hoe hoger de score, des te beter de prestatie. 

~de ecobalans in praktijk: analyse 
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7.4 stap 4: rangschikking (vervolg)

Duidelijk is dat het toekomstbeeld van Artis het meest geschikte alternatief is. Artis 2008 is 
een zogeheten inefficiënt alternatief, het scoort op alle criteria slechter dan het 
toekomstbeeld. De 1.000 huishoudens scoren in totaal het laagst.

� figuur 7.1 rangschikking, 'toekomstbeeld Artis' scoort het hoogst, bron: Van Drunen (2009)

~de ecobalans in praktijk: analyse 
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7.5 conclusie voor Artis

sturingsmogelijkheden
Naast dat figuur 7.1 een weergave is van de huidige situatie van lasten en opbrengsten van Artis 
(2008), kan ook duidelijk afgeleid worden op welke effecten winst behaald kan worden.1
De negatieve milieueffecten van Artis (2008) kunnen vooral worden beperkt door in te zetten 
op een verlaging in het gebruik van grijze elektriciteit en gas. In 2009 is hier overigens al een 
grote slag in gemaakt; er is een contract afgesloten met de Nuon waardoor Artis vanaf 1 januari 
2010 van 100% groene stroom wordt voorzien én er is een 5% reductie in het gasverbruik 
gerealiseerd. Ook het verbruik van drinkwater en de visconsumptie bieden mogelijkheden tot 
verbetering. In 2009 is al een daling in het verbruik van drinkwater van 23% gerealiseerd.
De positieve natuureffecten kunnen worden vergroot door meer diersoorten in Artis te tonen 
waarvoor een EEP bestaat. Tevens kan de effectiviteit van de educatie verhoogd worden. Deze 
versterking van de educatieve functie ligt ten grondslag aan de grootschalige vernieuwingen 
die in Artis worden uitgevoerd vanaf 2010. 

vergelijking positieve en negatieve effecten
Binnen een alternatief kunnen de negatieve effecten (milieu) en de positieve effecten 
(natuur) naast elkaar gezet worden. In figuur 7.2 is dit voor Artis 2008 weergegeven. In deze 
figuur is te zien in hoeverre de effecten hun optimale situatie hebben bereikt.2 We kunnen 
concluderen dat voor de positieve effecten al bijna 60% van de meest optimale situatie 
bereikt is; voor de negatieve effecten is dit 25%. Hierbij moet wel vermeld worden dat er bij 
milieu naar een impact van ‘0’ wordt gestreefd; een situatie die – gezien de huidige 
technologieën - niet reëel is. Zo zullen dieren altijd moeten eten. En ook leidingwater blijft 
nodig, omdat regenwateropvang zowel qua volume als kwaliteit niet afdoende is om 
bijvoorbeeld het aquarium van vers water te voorzien. Een 100% score op de negatieve 
effecten is nu dan ook niet realistisch, maar het geeft wel de meest ideale situatie weer.

Voor het toekomstbeeld van Artis, dat voor een deel anno 2010 al bereikt is, geldt dat zowel de 
negatieve als de positieve effecten al op 67% van hun optimale score zitten. Zie figuur 7.3.

~de ecobalans in praktijk: analyse 
hoofdstuk 7

1 Hierbij in acht genomen dat in de voorbeelduitwerking niet alle relevante effecten zijn meegenomen; 
er kunnen dus meer gebieden zijn waarop sturing effectief zou zijn.
2 De maximale en dus optimale score is zowel voor de negatieve als de positieve effecten 0,5. De 
bijbehorende prestatie en verbeterpotentieel zijn, vanwege de toepassing van maximumstandaardisatie 
op een aantal effecten, afhankelijk van de gekozen alternatieven.
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� figuur 7.2 scheiding positieve en negatieve effecten 
voor Artis 2008

� figuur 7.3 scheiding positieve en negatieve effecten 
voor toekomstbeeld Artis



ecobalans

� Iedereen heeft invloed op 
natuur en milieu. En het is 
het meer dan waard om niet 
alleen de negatieve invloed 
te verkleinen, maar om juist 
ook de positieve invloed te 
vergroten.

076
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conclusies en
aanbevelingen

8.1 methodiek ecobalans  p. 78
8.2 methodiek ecobalans 
        voor natuur- en milieueducatieve tuinen  p. 79
8.3 uitwerking ecobalans Artis  p. 80

hoofdstuk 8
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8.1 methodiek ecobalans

Het grote voordeel van de ecobalans ten opzichte van de traditionele negatief gerichte meet- 
en sturingsmethodes is dat de ecobalans een volledige weergave van de impact op natuur en 
milieu geeft. Niet alleen werkt dit meer motiverend, maar tevens worden de mogelijkheden tot 
het verbeteren van de impact hiermee vergroot.

De ecobalans zoals in dit onderzoek uitgewerkt is universeel toepasbaar en dient, naar wens, 
een viertal doeleinden:
• Het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie met andere organisaties
• Het vergelijken van de prestaties van de eigen organisatie door de tijd heen
• Het sturen op de meest effectieve oplossing om de prestaties van een organisatie te 

verbeteren
• Een combinatie van bovenstaande

Om haar ecobalans op te stellen, zal een organisatie eerst haar relevante impact moeten 
definiëren, zowel positief als negatief. Een vervolgstap is het meten van deze impact. Door 
middel van een multicriteria-analyse worden in de laatste fase de prestaties van de organisatie 
tegen een aantal (andere) alternatieven afgezet, wat de ecobalans tot een meet- en 
sturingsinstrument maakt.

~conclusies en aanbevelingen 
hoofdstuk 8
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8.2 methodiek ecobalans voor 
natuur en mileueducatieve tuinen

De ontwikkelde algemene methodiek is specifiek uitgewerkt voor natuur- en milieueducatieve 
tuinen. Voor NME tuinen zijn educatie, natuurbehoud en groen als positieve effecten op 
natuur en milieu benoemd. De negatieve effecten zijn energie, afval, water, transport en 
diervoeding. Voor het meten van negatieve effecten zullen educatieve tuinen veelal kunnen 
terugvallen op hun milieumanagementsysteem of bijvoorbeeld hun financiële systeem. De 
positieve effecten zijn ‘zachtere’ effecten welke lastiger te meten zijn. Voor het meten van het 
effect educatie is daarom in samenwerking met de Vrije Universiteit een methodiek ontwikkeld 
(en toegepast op Artis). Het betreft hier een leeronderzoek. De belangrijkste en vernieuwende 
uitkomst hiervan is dat aangetoond is dat zachtere effecten zoals leren, beleving en 
bewustzijn in kwantitatieve grootheden kunnen worden uitgedrukt met een hoge 
betrouwbaarheid en validiteit. Ook voor de effecten groen en natuurbehoud is een methodiek 
voor de meting hiervan ontwikkeld.
De multicriteria-analyse die hierop volgt geeft mogelijkheden tot het meten van de eigen 
prestaties, vergelijkingen met andere organisaties en sturing op de meest effectieve 
handelingen om de impact op de natuur en het milieu te verbeteren.

vervolgonderzoek
In deze fase van de ecobalans is het niet haalbaar gebleken om andere NME tuinen bij de 
ecobalans te betrekken. Dit zal in de volgende fase wel gedaan moeten worden. Niet alleen 
omdat de ecobalans op deze manier als benchmark kan fungeren, maar ook om tot een juiste 
gewichtenverdeling in de multicriteria-analyse te komen. De gewichtenset, gebruikt in dit 
rapport, is min of meer willekeurig door het IVM gekozen; in de volgende fase van de ecobalans 
zal deze door de gebruikers (Artis en andere NME tuinen) worden vastgesteld. Dit laatste zal 
overigens een lastig doch realistisch proces zijn. 

~conclusies en aanbevelingen 
hoofdstuk 8
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8.3 uitwerking ecobalans voor Artis 

De methodiek is ter illustratie op kleinere schaal op Artis toegepast. Het leeronderzoek 
uitgevoerd ter meting van het educatieve effect van Artis toonde toename in kennis, beleving 
en bewustzijn aan. Voor de multicriteria-analyse werden drie alternatieven meegenomen, 
namelijk Artis 2008, 1.000 huishoudens en toekomstbeeld Artis. De analyse heeft aangetoond 
dat het toekomstbeeld van Artis het beste alternatief was, Artis 2008 scoorde hierna het 
beste, gevolgd op nummer drie door de 1.000 huishoudens (figuur 8.1). Artis 2008 kan haar 
impact op natuur en milieu voornamelijk verbeteren door het verlagen van het verbruik van 
gas, grijze elektra, drinkwater en vis. In 2009 en 2010 zijn hier overigens al grote stappen in 
gemaakt; zo is de ingekochte elektriciteit sinds januari 2010 100% groen. Aan de positieve kant 
kan er grote winst behaald worden door de opname van meer EEP dieren en het vergroten van 
de educatieve effecten. Deze versterking van de educatieve functie ligt ten grondslag aan de 
grootschalige vernieuwingen die in Artis worden uitgevoerd vanaf 2010.

� figuur 8.1 rangschikking van de drie alternatieven. 'toekomstbeeld Artis' scoort het hoogst, bron: Van Drunen (2009)

vervolgonderzoek
In deze fase van de ecobalans zijn een aantal effecten niet meegenomen, voornamelijk om de 
uitwerking van de ecobalans overzichtelijk te houden. Dit project heeft echter aangetoond dat 
de ecobalans een zeer geschikt en effectief instrument voor Artis is, en Artis zal de ecobalans 
dan ook verder gaan uitwerken, inclusief de effecten die in deze voorbeelduitwerking niet zijn 
meegenomen. 
Tevens zal hierbij het totale educatieve effect van Artis gemeten worden, welke zich in deze 
voorbeelduitwerking slechts beperkte tot het educatieve effect van een rondleiding. 

~conclusies en aanbevelingen 
hoofdstuk 8
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vragenlijst rondleiding  

Vragenlijst themarondleiding biodiversiteit en natuurbehoud
U heeft een rondleiding gehad of u gaat nog een rondleiding krijgen langs verschillende 
diersoorten. Hieronder staat een aantal stellingen over die dieren en wij willen weten in
hoeverre u het eens bent met die stellingen. U kunt uw mening geven door een getal te
omcirkelen (0 = helemaal oneens, 5 = helemaal eens). Schrijf nergens uw naam op, de
gegevens worden anoniem verwerkt door de Vrije Universiteit.

1. In hoeverre bent u het ermee eens dat de volgende diersoorten worden bedreigd in
hun bestaan:

1bdi: kleine kantjil

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

2bdi: zwart-witte vari

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

3bdi: grévy zebra

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

4bdc: Japanse makaak

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

5bdc: goudhaas

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

6bdc: tweevingerige luiaard

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen



86

ecobalans - Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

vragenlijst rondleiding (vervolg)

2. In hoeverre bent u het ermee eens dat de volgende dieren onbedreigd zijn in hun bestaan:

7bdc: fennek

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

8bdc: wasbeer

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

9bdc: vicuña

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

10bdi: amoerpanter

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

10bdi: wisent

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

12bdi: soldatenara

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Dieren zijn afhankelijk van hun leefomgeving (habitat). De volgende stellingen gaan over de
mate van bedreigd zijn van die habitats.

3. In hoeverre bent u het ermee eens dat de volgende habitats worden bedreigd:

13bhc: Sahara

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

14bhc: West-Aziatisch hooggebergte

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

15bhc: Amazone regenwoud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

16bhi: koraalrif

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

17bhi: Afrikaans regenwoud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

18bhi: Europees gemengd bos

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

4. In hoeverre bent u het ermee eens dat de volgende habitats onbedreigd zijn:

19bhi: Indonesisch tropisch regenwoud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

20bhi: tropisch regenwoud van Madagascar

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

21bhi: Afrikaanse savanne

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

22bhc: Zuid-Amerikaans hooggebergte

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

23bhc: Zuid-Amerikaans moerasgebied

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

24bhc: stad/verstedelijkte gebieden

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Op aarde is een enorme soortenrijkdom, die Artis niet in het geheel kan tonen. Kunt u
aangeven in hoeverre u er zeker van bent dat er meer soorten bestaan van de volgende
dieren.

5. Van de volgende dieren bestaan er meer soorten op aarde:

251sc: zebra

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

262si: zeepaard

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

271sc: miereneter

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

282si: leeuw

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

292si: koraal

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

301sc: luiaard

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

6. Van de volgende dieren bestaat er maar één soort op aarde:

311sc: kantjil

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

322si: ara

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

332si: vari

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

341sc: panter

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

351sc: gnoe

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

362si: lama

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

~bijlagen
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

7. De volgende reeks stellingen gaat over uw beleving van Artis. We geven een heel
aantal trefwoorden en u geeft op eerste intuïtie aan in hoeverre u het eens bent.
Artis vind ik:

37rei: waardevol voor de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

38esc: akelig om te zien

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

39eti: ethisch goed

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

40enc: koud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

41api: prettig

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

42eti: moreel aanvaardbaar

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

43apc: saai

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

44esi: prachtig

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Artis vind ik: 

45epi: net echt

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

46esi: mooi

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

47etc: ethisch slecht

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

48rec: voor mijzelf zinloos

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

49epc: nep

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

50epi: een realistische weergave van de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

51rec: nutteloos voor de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

52eni: warm

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

53rei: voor mij belangrijk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Artis vind ik:

54eni: sympathiek

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

55esc: lelijk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

56enc: afstandelijk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

57etc: moreel verwerpelijk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

58api: leuk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

59apc: suf

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

60epc: een fantasiewereld

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

8. De volgende reeks stellingen gaat over uw houding ten opzichte van Artis en van de
natuur. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:

61atc: de natuur staat in dienst van mijn belangen

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

62vai: ik verheug ik me erop naar Artis te gaan

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

63exi: Artis prikkelt de zintuigen

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

64sic: mijn opvattingen wijken af van die van Artis

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

65atc: de natuur is van ondergeschikt belang

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

66vac: ik zie er tegen op naar Artis te gaan

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

67rei: Artis en ik delen dezelfde waarden

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

68vai: ik kijk ernaar uit naar Artis te gaan

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

69exi: Artis verbindt mij met de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

70ati: ik heb respect voor de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

71atc: zorgen voor de natuur moeten anderen maar doen

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

72atc: kennis van de natuur is zinloos

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

73sic: mijn waarden zijn anders dan die van Artis

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

74ati: ik koester de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

75ati: ik ben voor natuurbehoud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

76vac: naar Artis gaan stel ik liever uit

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

77exi: Artis maakt mij nieuwsgierig

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

78sii: Artis en ik hebben dezelfde opvattingen

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

79ati: ik zorg voor de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

80exi: in Artis verwonder ik mij over de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

81atc: ik ben tegen natuurbehoud

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

82ati: Kennis van de natuur is belangrijk

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

9. De laatste stellingen gaan over uw al dan niet bewuste omgang met de natuur. In
hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken?
Ik heb het gevoel dat:

83bwc: samenhang in de natuur ontbreekt

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

84bwi: de natuur en de mens verbonden zijn

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

85bwc: de natuur de mens emotioneel koud laat

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

86bwc: behoud van soorten onzin is

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

87bwc: de natuur mij onverschillig laat

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

88bwi: menselijk welzijn afhangt van de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Ik ben van mening dat:

89bwc: de band tussen natuur en mens is verbroken

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

90bwi: dat ik de natuur moet beschermen

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

91bwi: de natuur van economische waarde is voor de mens

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

92bwc: menselijk welzijn los staat van de natuur

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

93bwi: behoud van soorten van belang is

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Ik vind dat: 

94bwi: de natuur onderling samenhangt

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

95bwc: de natuur economisch nutteloos is

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

96bwi: de natuur interessant is

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

97bwi: de natuur van emotionele waarde is voor de mens

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5

98bwc: dat ik de natuur mag opgebruiken

helemaal 
oneens

oneens enigszins 
oneens

enigszins 
eens

eens helemaal 
eens

0 1 2 3 4 5
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vragenlijst rondleiding (vervolg)

Uw persoonlijke achtergrond:

99pa  Man   �
   Vrouw  �
100pa  Leeftijd: ……....…
101pa   Opleiding:   � Biologie,  anders, nl. ………………………..
102pa   Ik kijk natuurfilms  � vaak � soms � weinig
103pa   Ik lees over de natuur  � vaak � soms � weinig
104pa   Ik zoek de natuur op   � vaak � soms � weinig
105pa   Ik ben lid van een natuurbehoud organisatie   � Ja  � Nee
    

Ruimte voor op- en aanmerkingen:

Dit is het einde van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Voor vragen kunt u terecht bij de gids van de rondleiding.
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waardering groen: huizen om Artis 

WOZ waarde Plantagebuurt 372.000

Additionele waarde 1e ring 6% € 22.320

Additionele waarde 2e ring 2% € 7.440

Additionele waarde 3e ring 1% € 3.720

Aantal huizen 1e ring 359

Aantal huizen 2e ring 686

Aantal huizen 3e ring 739

waarde 1e ring € 8.012.880

waarde 2e ring € 5.103.840

waarde 3e ring € 2.749.080

totaal € 15.865.800

1e ring 2e ring 3e ring

Plantage Middenlaan 30 t/m 88 (even)
Plantage Middenlaan 47 t/m 51 (oneven)
Plantage Lepellaan 6
Sarphatistraat 510 t/m 640 (even)
Kazernestraat 1 t/m 27 (oneven)
Entrepotdok 37a t/m 97 en 110 t/m 220
Plantage Kerklaan 25, 27, 33 t/m 67 
(oneven), 169 t/m 183 (oneven), 195 t/m 
197 (oneven)

Binnenkadijk 301 t/m 465 (oneven), 233 
t/m 299 (oneven)
Laagtekadijk 63 t/m 146
Geschutswerf 3 t/m 95 (oneven)
Geschutsweg 14, 20 t/m 26 (even)
Kazernestraat 29 t/m 35 (oneven)
Louise Wentstraat 1 t/m 221 (oneven)
Sarphatistraat 640 t/m 660 (even)
Plantage Muidergracht 141 t/m 163 
(oneven)
Plantage Badlaan 2 t/m 26 (even)
Plantage Badlaan 3 t/m 21 (oneven)
Plantage Lepellaan 4,5
Plantage Westermanlaan 7 t/m 17 
(oneven)
Plantage Kerklaan 10 t/m 34 (even)
Plantage Kerklaan 11a t/m 23 (oneven)
Plantage Middenlaan 16 t/m 28 (even)
Plantage Middenlaan 23 t/m 37 (oneven)
Henri Polaklaan 9 t/m 31b (oneven)
Henri Polaklaan 10 t/m 42 (even)
Plantage Doklaan 28 t/m 42h (even)
Plantage Doklaan 41 t/m 57 (oneven)
Entrepotdok 13 t/m 36b, 49a, 49b, 65 t/m 
65b
Binnenkadijk 300 t/m 478 (even)

Hoogtekadijk 154 t/m 220 (even), 400, 410 
t/m 414 (even),
Hoogtekadijk 55a t/m 197 (oneven), 201 
t/m 249 (oneven), 401, 405
Matrozenhof 1 t/m 9 (oneven)
Kazernestraat 2 t/m 26 (even)
Alexanderplein 1 t/m 11 (oneven)
Louise Wentstraat 60 t/m 278 (even)
Alexanderstraat 1 t/m 31
Plantage Muidergracht 73 t/m 139 
(oneven)
Plantage Badlaan 1a t/m 1g, 2, 4
Plantage Lepellaan 1 t/m 3
Plantage Westermanlaan 1, 3, 5
Plantage Kerklaan 2 t/m 8 (even)
Plantage Kerklaan 1 t/m 9 (oneven)
Plantage Middenlaan 4a t/m 14 (even)
Plantage Middenlaan 1 t/m 21b (oneven)
Henri Polaklaan 2 t/m 8 (even)
Henri Polaklaan 3 t/m 7 (oneven)
Plantage Doklaan 4 t/m 24 (even)
Plantage Doklaan 5 t/m 35 (oneven)
Plantage Parklaan 10 t/m 31
Plantage Kade 2 t/m 67
Laagtekadijk 147 t/m 166
Binnenkadijk 116 t/m 252 (even)
Binnenkadijk 113 t/m 231 (oneven)
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verbruiksgegevens Artis 2008

element meeteenheid hoeveelheid

energie

gas direct m3 650.000

gas via WKK m3 815.000

elektriciteit groen kWh 1.000.000

zonnecollectoren kWh 13.300

elektriciteit grijs kWh 4.900.000

water

water zoet m3 127.500

water zout m3 1.400

regenwater m3 650

afval

groenafval ton 321,93

mest ton 708,56

brandbaar bedrijfsafval ton 254,48

glas liter 24.906

transport

dienstreizen personeel auto km 55.144

dienstreizen personeel vliegtuig km 95.549

dienstreizen personeel trein km 6.011

wagenpark Artis km 80.000

diertransport auto km 72.200

diertransport vliegtuig km 37.700

voeding

vlees ton 31

vis ton 34

groente/fruit ton 77
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