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Bestuur en beleid
Er is in 2016 veel tijd en aandacht besteed aan de aanmaak van  een bedrijfsplan met het 
oog op de toekomst. Het overlijden van zeer gewaardeerd RvT lid Annemarie Minnesma 
wierp een donkere schaduw over het verslagjaar.

Personeel en vrijwilligers
De personeelsformatie bedroeg in 2016 gemiddeld 6,8 fte’s, ingevuld door 9 medewerkers.  
Voor de Stichting werken ± 80 vrijwilligers, die onontbeerlijke hulp bieden bij een aantal ac-
tiviteiten en/of beheerstaken. Onze vrijwilligers steken op jaarbasis ongeveer 12.000 men-
suren in onze organisatie.

Recreatie en educatie
Van de ZNMC locaties en diensten werden in 2016 door 157.300 mensen gebruik gemaakt, 
iets meer dan het vorige verslagjaar. Via educatieve activiteiten werden in totaal ongeveer 
40.000 schoolkinderen bereikt; het equivalent van 1.600 schoolklassen.
  
Beheer
In 2016 is wederom gewerkt volgens een meerjarenonderhoudsverwachting.  Daarnaast is 
op het schooltuinterrein in plaats van de schelpenpaden een nieuwe, onderhoudsvriende-
lijkere bestrating van stelconplaten aangebracht.

Informatie en advies
Dit onderdeel is na het eerste kwartaal van 2016 opgeheven, naar aanleiding van het voor-
nemen in de toekomst te focussen op de kerntaken educatie, recreatie en beheer, zoals 
vastgelegd in het nog te publiceren, nieuwe ZNMC bedrijfsplan.

Financiën
Het boekjaar 2016 werd afgesloten een negatief saldo van €  19.657,-  
Dit resultaat werd veroorzaakt door een subsidie vereffening met de Gemeente Zaanstad, 
in verband met de opheffing van het onderdeel Informatie & Advies in de loop van 2016, 
alsmede hoge uitgaven t.b.v. een nieuw padenstelsel op het schooltuinenterrein.

Samenvatting

157.300
mensen maakten in 2016 gebruik van het Zaans Natuur & Milieu Centrum

 



6 7

Z A A N S  N A T U U R  &  M I L I E U  C E N T R U M

0,35% 
ziekteverzuim in 2016 illustreert de werksfeer en betrokkenheid onder het ZNMC personeel (wie 

herkent er een aantal tussen de Halloween vrijwilligers?)

1. Algemeen
 1.1   Organisatie
   De Stichting Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) beheert een aantal educatieve, recre-

atieve publieksvoorzieningen in en namens de Gemeente Zaanstad: stadsboerderij Dar-
winpark, schooltuinen in het Darwinpark, natuurmuseum E. Heimans en een heemtuin in 
Burg. In ‘t Veldpark.

 1.2 Raad van Toezicht
  De Raad van Toezicht en bestuur/directie kwamen in 2016 viermaal voor een reguliere 
  vergadering bijeen.   Daarnaast is veel tijd en aandacht besteed aan de aanmaak van   
  een bedrijfsplan met het oog op de toekomst. 
  Het overlijden van zeer gewaardeerd RvT lid Annemarie Minnesma wierp een schaduw   
  over het verslagjaar. Samenstelling RvT: zie bijlage III  

 1.3  Personeel
   In 2016 bestond de gemiddelde personeelsformatie (6,8 ftp) uit: 8 reguliere, deels parttime 

medewerkers (6,8 ftp) en 1 seizoenmedewerker (0,3 ftp).

 1.4  Vrijwilligers 
   het ZNMC beschikt over de onontbeerlijke hulp van ongeveer 80 vrijwilligers, die jaarlijks 

12.000 mensuren aan de diverse ZNMC onderdelen besteden. De diverse ZNMC locaties 
organiseren jaarlijks meermalen gezellige bijeenkomsten voor de vrijwilligers.  

 
 1.5  ARBO
   NME was in 2016 aangesloten bij Arbo-organisatie Regio Poortwachters/Ideo BV.  
   Het ziekteverzuim-percentage in 2016 bedroeg 0,35%.  
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40.000   In 2016 maakten ongeveer 157.300 mensen recreatief en/of educatief gebruik van het   
  ZNMC, iets meer dan in het vorig verslagjaar.  
  Via educatieve activiteiten werden in totaal ruim 40.000 schoolkinderen bereikt; 4% meer
  dan in 2015 en het equivalent van ongeveer 1.600 schoolklassen.
   
 2.1  Stadsboerderij Darwinpark
   De boerderij trok in 2016 70.100 bezoekers, 8% minder dan in 2015. 
   Het jaarlijkse schapenscheerfeest en Halloween sprongen er uit met ongeveer 1.000 en 

1.200 bezoekers. Traditiegetrouw werden, behalve de eigen schapen, ook de 250 schapen 
van de schaapskudde op het Westenwindpad geschoren. 

 
 2.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het natuurmuseum ontving 9.200 betalende bezoekers. Ongeveer 4% minder dan in het 

vorige verslagjaar.
 
   In 2016 werden de wisselexposities  “Licht uit, deur dicht”, “Waterdicht” en “Kriebelbeest-

jes” aangeboden.  De expo “Waterdicht” maakte deel uit van een grootscheeps waterkwa-
liteitsproject “Het water van de Zaan” i.s.m. het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier.

   Er werden in/bij/door het museum weer diverse publieksactiviteiten aangeboden, in sa-
menwerking met geologische vereniging Amathysta, de KNNV afd. Zaanstreek en Vogel-
beschermingswacht Zaanstreek. In het verslagjaar maakten diverse verenigingen en or-
ganisaties samen ± 60 dagdelen gebruik van het museumgebouw voor vergaderingen,  
lezingen of cursussen. 

   De openstelling van het museum is alleen mogelijk dankzij de inbreng van de museumvrij- 
  willigers.

  
   

        

schoolkinderen werden in 2016 bereikt via educatieve activiteiten.

2. Educatie en   
     recreatie
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 2.3  Heemtuin
   Sinds een deel van het Burg. In ’t Veldpark enkele jaren geleden aan de heemtuin is toege-

voegd  -en de tuin zichtbaarder en bereikbaarder werd voor parkbezoekers-  is het aantal 
bezoekers spectaculair gestegen. In 2016 zijn 35.400 bezoekers geteld. Nog weer 11% meer 
dan in 2015.

   In 2016 werden in de heemtuin 1.000 schoolkinderen ontvangen in het kader van een 
educatieve activiteit. Er werden diverse publieksactiviteiten aangeboden, waaronder een  
Sprookjesbos in de herfstvakantie met ongeveer 3.000 bezoekers en een sfeervol Kerst-
feest. Uitvoering van beheer en activiteiten in de heemtuin leunen in sterke mate op de 
inbreng van de vrijwilligersgroep.  

 2.4  Natuur- en Milieu Educatie
   Jaarlijks biedt het ZNMC een educatief jaaraanbod aan ten behoeve van de basisscholen 

in de Zaanstreek. Het aanbod bestaat voornamelijk uit lessen, excursies en leskisten. In 
schooljaar 15-16 was de respons van de Zaanse basisscholen ongeveer 95% en werd inge-
schreven op 556 lesactiviteiten, exclusief Brede School activiteiten.

   Het met lessen/excursies, leskisten en lespakketten bereikte aantal van ruim 30.000 basis-
schoolleerlingen (excl. schooltuinwerk en Brede School) is in de Zaanstreek ongeëvenaard.  

 
   Op educatief vlak wordt samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier, Staatsbosbeheer, de Gemeente Zaanstad en een aantal plaatselijke verenigingen 
en organisaties. Jaarlijks worden door het ZNMC rondleidingen op de Rioolwaterzuive-
ring in Zaandam verzorgd: 1.400 schoolkinderen namen deel aan een rondleiding met 
een luchtje. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseren we jaarlijks vaarexcursies 
in Guisveld en Oostzanerveld: 55 rondvaarten voerden 1.900 basisschoolleerlingen en 
hun ouders door de Zaanse veenweide. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier werd waterproject “Het water van de Zaan” uitgevoerd waaraan onge-
veer 90 schoolklassen (2.700 l.l.) deelnamen. Onderdeel van dit project was een groot-
scheeps waterkwaliteitsonderzoek. De uitslag daarvan werd -samen met een aantal kin-
deren-  in november uitgereikt aan wethouder Leny Vissers-Koopman.                                                                                                                                                    
                                         

  Door de educatief medewerker en vrijwilligers zijn ook dit jaar een aantal vertrouwde pu 
  blieksactiviteiten op locatie georganiseerd, waaronder een Kinderboekenweek-activiteit  
  in het Zaantheater en inbreng tijdens de kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans.

 2.5  De schooltuinen
   In het tuinseizoen 2016 verzorgden 490 basisschoolleerlingen hun eigen tuintje, 10% meer 

dan in 2015. NME voerde in het verslagjaar wederom ook het schooltuinwerk in Oostzaan 
uit, in samenwerking met schooltuinvereniging De Vitaminebron.
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5.000    
  
  Voornaamste taken:

  Projecten: 
   Op het gebied van diensten en projecten voor verschillende opdrachtgevers vervulde het 

Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) sedert 2004 de volgende taken:

	 	 •		 Kennisuitwisseling, educatie en beleving
   educatieve projecten, lezingen, excursies, korte cursussen en informatie over 
   lokale ontwikkelingen op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid.
	 	 •	 Organisatie en communicatie
   ondersteuning bij de organisatie van projecten, activiteiten en campagnes en 
   tevens verzorgen wij de werving en communicatie, kortom, wij ontzorgen.
	 	 •	 Onderzoek en advies
   leveren van betrouwbare natuurgegevens, quickscans, soortenonderzoek, 
   ecologisch onderzoek, natuuronderzoek, flora en fauna monitoring en gericht 
   advies op het gebied van groenbeheer en ruimtelijke ontwikkelingen.
 
  Secretariaat ZNMO: 
   Het ZNMC vervulde de secretariaatsfunctie van het Zaans Natuur & Milieu Overleg. Er zijn 

ZNMO informatieavonden georganiseerd rondom dverse thema’s.
  
         Beëindiging taken

          In het kader van de ontwikkeling van een bedrijfsplan heeft het ZNMC eind 2015
  besloten om zich voortaan volledig te richten op de kerntaken educatie, recreatie en 
  beheer; de Informatie & Adviesfunctie is per tweede kwartaal 2016 vervallen. Het ZNMC  
  blijft wel deelnemen aan de informatieavonden van het hierboven genoemde ZNMO.

3. Informatie en
     advies

beschreven planten- en diersoorten laat het opgeheven 

ZNMC onderdeel “Informatie & Advies” als “erfenis” achter in de in 2012 uitgebrachte 

Natuuratlas Zaanstad. De atlas wordt tegenwoordig door ambtenaren van de Gemeente 

Zaanstad gebruikt als leidraad t.b.v. diverse beleidsterreinen.
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2  
paarden bevolken sinds 2016 weer de stadsboerderij. Gervé is een 22 jarige ruin van het Mérens ras,  

dat stamt uit de ruige natuur van de Franse Pyreneeën Jolie (foto) is een 7-jarige merrie, kruising tussen een 

Welsh en een Shetlander. 

4. Beheer
4.1  Stadsboerderij Darwinpark
   Jaarlijks wordt  -binnen de financiële mogelijkheden en volgens de opgestelde meerjaren 

onderhoudsverwachting-  onderhoud verricht aan het 3 ha grote boerderijterrein; opstal-
len, paden en groen. De onderhoudstoestand van met name het terrein baart enige zor-
gen. Er is  -zoals ook in de rest van het Darwinpark-  sprake van een slechte waterdoorlaat-
baarheid.  In 2016 is naast regulier onderhoud het pleintje nabij de kippenhokken opnieuw 
bestraat en ingericht. Er moet ook werk worden gemaakt van een verbeterd dierenbe-
stand. In 2016 is een tweetal paarden aangekocht. Het bedrijfsplan zal voorzien in nieuwe 
educatieve en recreatieve elementen op het boerderijterrein.

   Uit de bijenstallen op boerderij en schooltuinen werd door de NME-imker in 2016 slechts  
  10 kilo honing geoogst; het slechtste honingjaar sinds het ZNMC bijen houdt.  

  Twaalf jaar geleden is door Odion in samenwerking met het ZNMC gestart met een leer-
  werkproject op stadsboerderij Darwinpark. Odion is een dienstverlenende organisatie 
  voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.  Een deel van het in   
  2012 gerealiseerde Odion onderkomen wordt door het ZNMC gebruikt als werkplaats en  
  als overdekte buitenopslag.  
       
 4.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het museum  (en het ZNMC kantoor) zijn gevestigd in een 50 jaar oude, voormalige kleu-

terschool. In 2016 hoefde -nadat in 2015 het plein westelijk van het museumgebouw is 
gerenoveerd-   slechts regulier onderhoud te worden uitgevoerd.

4.3   Heemtuin
  Door de vergroting van de tuin (2012) tot aan de eendenvijver,  is het bezoekersaantal   
  spectaculair gestegen, mede door de ligging van een bestaand, doorgaand pad in het   
  uitbreidingsdeel.  De stijging op jaarbasis van het aantal bezoekers lijkt nog altijd toe te  
  nemen.  In 2016 is vooral snoei- en baggerwerk verricht.  

4.4  Schooltuinen
   Net als in de heemtuin kon hier dankzij de vrijwilligers het regulier onderhoud op een 

goede wijze worden uitgevoerd.  Daarnaast zijn de schelpenpaden vervangen door een 
onderhoudsbesparende bestrating van stelconplaten.
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5. Financiën
  Het boekjaar 2016 werd afgesloten een negatief saldo van €  19.657,-  Dit resultaat werd  
  veroorzaakt door een subsidie vereffening met de Gemeente Zaanstad, in verband met 
  de opheffing van het onderdeel Informatie & Advies in de loop van 2016, alsmede 
  hoge uitgaven t.b.v. een nieuw padenstelsel op het schooltuinenterrein.
  Conform het bestuursbesluit d.d. 30-06-2017 wordt het saldo 2016 afgeboekt op de 
  algemene reserve.
  Een beknopt overzicht van baten en lasten treft u als bijlage II aan. 

  De complete jaarrekening 2016 wordt separaat uitgegeven.

179
euro bedroegen in 2016 de kosten met betrekking tot de Raad van Toezicht 

van het ZNMC. De RvT leden zijn vrijwilligers, die hun verantwoordelijke werk on-

bezoldigd uitvoeren.
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Rekening van baten en lasten          boekjaar 2016

Bijlage I
jaarverslag 2016

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2015    2016 2016
  € € €

BATEN

Subsidies 534.979 530.800 485.379 
Opbrengst activiteiten 108.137   88.500  111.263
Overige opbrengsten  16.310   20.000     8.322 
   

  659.426 639.300 604.964

KOSTEN

Directe personeelskosten 435.948 435.000 404.563
Indirecte personeelskosten 10.899  10.000     11.844
Huisvestingskosten   88.384   89.500 107.920
Organisatiekosten  37.259   26.000   34.259
Activiteiten / Educatie  53.004   46.500   66.035
  
     
  625.494 607.000 624.621

Resultaat   33.932        32.300  - 19.657

Conform het bestuursbesluit d.d. 30-06-2017 wordt het saldo 2016 afgeboekt op de alge-
mene reserve.

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2015    2016    2016

  Aantal Aantal Aantal
  bez./gebr. bez./gebr. bez./gebr.

Kinderboerderij Darwinpark  76.200 80.000   70.100
Heemtuin Zaandam   31.900   25.000   35.400 
Biologisch lescentrum   29.100   25.000   32.800
Natuurmuseum E.Heimans 9.600 9.000     9.200
Schooltuinen                                 445 x 20=       450 x 20=     490 x 20=
               
    8.900   9.000     9.800
     
     
  155.700 148.000 157.300

Producten                                              boekjaar 2016

Bijlage II 
jaarverslag 2016
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E.R. HOORN  voorzitter
D. VAN DE GEER  lid
E.J.M. RIJKHOFF-OOSTERHUIS lid
N.W.M. GRANDIEK  lid

T. KISJES  bestuurder/directeur

Raad van Toezicht en bestuur per 31-12-2016

Bijlage III 
jaarverslag 2016


