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Voorwoord  
In mei 2017 heeft het Zaans Natuur en Milieu Centrum het Bedrijfsplan ‘Naar een nieuw 

multifunctioneel centrum’ aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

Het College is op 20 juni 2017 akkoord gegaan met dit bedrijfsplan en de bijbehorende 

financiële consequenties. Op 4 juli 2017 heeft het College het als een B&W voorstel met 

besluitnota 2017/26 ingebracht op de vergadering van de Gemeenteraad Zaanstad.   

De Gemeenteraad is in die vergadering akkoord gegaan.  

  

Het ZNMC, directie en Raad van Toezicht, is na de akkoordverklaring voortvarend aan het 

werk gegaan. Onder leiding van Peter Kieft - Kieft Bouwmanagement - heeft de architect 

Maarten Steunenberg - Bald Architecture - in overleg met alle betrokken partijen een 

voorlopig ontwerp vervaardigd. Theo Laan - Bouwkostenadvies T.M. Laan - heeft de 

bouwkosten berekend.  

 

In de ontwerpfase nam de Gemeente Zaanstad bij monde van Pieter de Jong - Vakspecialist 

Groen en Water, Afdeling Strategie en Beleid, Sector Openbare Ruimte, Domein Stedelijke 

Ontwikkeling Gemeente Zaanstad –  tweemaal contact op met het ZNMC over het volgende: 

• De afronding van het Masterplan Darwinpark (omgeving Twiskeweg: betere 

verbinding tussen Darwinpark-Noord en Zuid, met onder meer een wandelpad over 

het boerderijterrein) 

• Het mogelijk realiseren van een natuurspeelplaats op het terrein van stadsboerderij 

Darwinpark 

Het bleek voor Zaanstad moeilijk om binnen de gemeente geschikt terrein te vinden voor 

een tweetal grote natuurspeelplaatsen. Kan het ZNMC zo’n grote natuurspeelplaats 

inpassen in de huidige plannen? Na overleg met alle direct betrokkenen heeft de Raad van 

Toezicht positief gereageerd op deze vraag. Een natuurspeelterrein maakt het ZNMC alleen 

maar aantrekkelijker voor bezoekers, bevordert de integratie in -en het leefklimaat van- de 

wijk Poelenburg en zet aan tot gezond bewegen in de buitenlucht.   

 

De Raad van Toezicht heeft eind 2018 besloten om het bijna twee jaar oude bedrijfsplan, 

inclusief de financiële onderbouwing, nog eens nader te bekijken op juistheid en 

haalbaarheid. De Raad heeft zich daarbij de volgende vragen gesteld:  

- Kan het centrum gerealiseerd worden met de nu beschikbare financiën? 

- Kan het personeel met het toevoegen van een natuurspeelterrein alle in het 

bedrijfsplan aangemerkte taken naar behoren uitvoeren?  

- Is het verdienmodel nog kloppend?  

- Is de positionering van het ZNMC in de samenleving nog up to date?  

  

De heroverweging wordt op de volgende pagina’s beschreven.  
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Heroverweging  
Alle onderdelen van het bedrijfsplan worden opnieuw tegen het licht gehouden.  

  

a. Zaans Natuur en Milieu Centrum: Educatie, Expositie en Natuurmuseum  

Voor het samenstellen van het Bedrijfsplan zijn er gesprekken gevoerd met groepen en/of 

individuele personen, met een zo verschillend mogelijke achtergrond, om een zo breed 

mogelijk input te krijgen. Zo is er gesproken met: personeelsleden van het ZNMC, leden van 

de Raad van Toezicht, directeuren en personeelsleden uit het primair onderwijs, architecten, 

ambtenaren van de Gemeente Zaanstad, het Hoogheemraadschap, Urgenda, medewerkers 

van andere natuur- en milieu educatieve organisaties, schaapherders en 

begrazingsdeskundigen, bouwkundigen en bouwmanagers, kinderopvangorganisaties en 

horecaondernemers.  

Daarnaast zijn beleid van de Gemeente Zaanstad en programma’s van politieke partijen in 

Zaanstad gescand, o.a. op het 

gebied van milieu, natuur en 

duurzaamheid.  

Uit al deze gesprekken is naar 

voren gekomen dat educatie op 

het gebied van natuur, milieu en 

duurzaamheid een kerntaak van 

het ZNMC is. Bij deze kerntaak 

hoort onlosmakelijk het 

Natuurmuseum met de vaste 

expositie “Natuur in de stad”, waar op een speelse en verrassende wijze de natuur in de 

Zaanse stedelijke omgeving te zien is, en de wisselexposities over aansprekende 

onderwerpen, waaraan geregeld publieksactiviteiten zijn gekoppeld. 

Die conclusie staat nog recht overeind. Wel vindt de Raad van Toezicht dat de hiervoor 

gereserveerde ruimtes nog multifunctioneler moeten worden ingericht.  

  

b. Kinderopvang  

De gedachte van het ZNMC hierachter was -en is- dat de aanwezigheid van een 

kinderdagverblijf, inclusief buitenschoolse opvang, het hele jaar zorgt voor een stroom van 

kinderen en ouders op het terrein van het ZNMC. Dat genereert meer bekendheid en meer 

bezoek.  

Daarnaast zal de kinderopvang gebruik maken van de activiteiten, die plaatsvinden op het 

terrein van het ZNMC en kunnen er ook gezamenlijke projecten worden opgezet.  

Daarnaast genereert dit onderdeel elk jaar zekere (huur-)inkomsten voor het ZNMC. 

Kinderopvang moet deel uit blijven maken van het bedrijfsplan.  

  

c. Restaurant  

Goede horeca met een speeltuin werd tijdens de oriënterende gesprekken veel genoemd. 

Vanuit het perspectief om bezoekers een aantrekkelijk totaalaanbod te kunnen bieden, 

waardoor zij langer en vaker aanwezig zijn op het terrein van het ZNMC is een goed 

restaurant noodzakelijk.  
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Ook kan een goed restaurant c.q. laagdrempelige horecagelegenheid van belang zijn in de 

samenwerken met de andere onderdelen van het ZNMC. Bijvoorbeeld bij het organiseren 

van congressen en verhuur van vergaderruimtes.  

Een restaurant genereert ook inkomsten voor het ZNMC en moet dus blijven.  

  

d. Stadsboerderij  

In 1967 schonk Albert Heijn de grootste kinderboerderij in Nederland aan de Zaanse jeugd. 

Jong en oud raken op de boerderij vertrouwd met een grote verscheidenheid aan (kleine) 

gezelschapsdieren en (grote) 

landbouwhuisdieren. Op de 

boerderij zijn er echte boerderij 

producten te koop; eieren, wol, 

honing, hooi, stro en soms dieren 

uit eigen fokprogramma’s.   

Inmiddels is de kinderboerderij 

omgedoopt tot stadsboerderij 

Darwinpark. Het is een 

belangrijke recreatieve en 

educatieve voorziening, die 

jaarlijks door circa 80.000 

mensen wordt bezocht. Er komen 

jaarlijks ook vele schoolklassen langs. De scholen maken gebruik van een uitgebreid 

educatief jaaraanbod. Bij het aanleggen van het natuurspeelterrein zal het verblijf van de 

geiten opgeofferd moeten worden. De kosten van een nieuw verblijf zijn opgenomen in het 

exploitatieoverzicht. De stadsboerderij wordt in het Bedrijfsplan als kernactiviteit 

beschouwd en moet zeker blijven.  

  

e. Schooltuinen  

Schooltuinwerk vindt al sinds 1930 in de Zaanstreek plaats. Het is een actieve manier voor 

kinderen om te leren over natuur en milieu. Schooltuinwerk is een zeer geschikte activiteit 

om aandacht te vragen voor voedselvoorziening en gezond eten. Tijdens schooltuinwerk 

wordt onder meer aandacht besteed aan kringlopen in de natuur.   

Jaarlijks begeleiden de tuinleiders zo’n 500 leerlingen van 20 Zaanse basisscholen.  

Ieder kind verzorgt van maart t/m oktober 

een eigen tuintje. Ze kweken er groentes, 

kruiden en snijbloemen en nemen die mee 

naar huis.   

Er is in Zaanstad helaas maar één centraal 

schooltuinencomplex. Dat bevond zich ooit 

aan de Ringweg en tot voor kort aan Straat 

Poelenburg. Sinds 2005 is het te vinden in 

het Darwinpark tegenover de ingang van de 

stadsboerderij.  

De activiteiten rond de Schooltuinen 

behoren tot een kernactiviteit van het ZNMC en moeten zeker blijven. In principe zou iedere 
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basisschoolleerling een keer in zijn of haar schoolloopbaan een schooltuin moeten 

verzorgen. Niet alleen in Zaandam, maar ook in de overige delen van Zaanstad. 

  

f. Heemtuin  

‘Een klein, bio divers paradijs in het hart van Zaandam’. Zo heeft de heemtuin zich 

ontwikkeld, vanaf de aanleg in 1955. De tuin toont wilde planten uit verschillende delen van 

Nederland. Uiteraard met de nadruk op de Zaanstreek. Het daarbij behorende dierenleven 

laat zich horen en zien. Het beheer is gericht op een inheemse flora. Er zijn kronkelige 

paadjes en spannende 

doorkijkjes, orchideeën en 

broedende 

halsbandparkieten, een 

vijver en een bijenstal. Er 

zijn heemtuinplanten te 

koop. De heemtuin vormt 

jaarlijks voor ongeveer 

28.000 mensen een 

rustpunt in de drukke stad. 

Schoolklassen zijn welkom 

en kunnen een speurtocht 

uitvoeren.  

In ’t groei- en 

bloeiseizoen zijn er regelmatig rondwandelingen door de tuin naast enkele 

thematische evenementen.  De Heemtuin is uniek in de Zaanstreek en moet 

zeker blijven.   

  

g. Natuurspeelterrein  

Een natuurspeelterrein is een avontuurlijk speellandschap waar kinderen vrij kunnen spelen 

in de natuur. Gekoppeld aan het ZNMC biedt het talloze mogelijkheden om nieuwe 

activiteiten te ontwikkelen. Denk onder andere aan natuurclubs, verjaardagsfeesten, 

schoolreizen en bootcamps.  

De combinatie restaurant en natuurspeelterrein zorgt ervoor dat er veel meer bezoekers 

naar het terrein van het ZNMC zullen komen.  

Een afvaardiging van de Raad van Toezicht en het personeel heeft na het verzoek van de 

Gemeente Zaanstad meerdere natuurspeelterreinen bezocht. Het Woeste Westen in 

Amsterdam –de grootste natuurspeelplaats in Nederland- is een goed voorbeeld hoe het 

een en ander georganiseerd kan worden: https://www.woestewesten.nl/ Een deel van de 

formatie van de Stadsboerderij wordt ingezet om de activiteiten op het natuurspeelterrein 

te organiseren. Het onderhoud van het natuurspeelterrein zal via overleg door de Gemeente 

Zaanstad, het ZNMC en partner Odion verzorgd worden. 

 

h. Schapenbegrazing  

De Raad van Toezicht kiest er na een zorgvuldige heroverweging voor de schapenbegrazing 

uit het bedrijfsplan te halen. Er zijn verschillende redenen:  
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a. De bouw van de schaapskooi is vele malen duurder geworden dan verwacht. Enorm 

gestegen bouwkosten en milieumaatregelen zorgden voor een flinke stijging van de 

bouwkosten tot twee keer het beschikbare budget.  

b. De formatie zou uit de bemensing op de stadsboerderij moeten komen. Tijdens het 

proefdraaien met een kudde bleek dat er meer personeel nodig was dan verwacht. 

Het resterende boerderijpersoneel is hierdoor te gering om de educatie en het 

organiseren van de nieuwe activiteiten op het natuurspeelterrein uit te voeren.  

c. Gezien de huidige discussies rond het klimaatbeleid, waarbij geopperd wordt om de 

veestapel in Nederland te halveren, draagt de ingebruikname door het ZNMC van 

een kudde van 250 schapen  -plus de daaraan hangende vlees- en mestproductie- 

niet bij aan de duurzaamheidsgedachte, die het centrum geacht worden uit te 

dragen. 

d. Verhouding inkomsten/uitgaven schapenhouderij economisch onhoudbaar tegen 

achtergrond van investering in schaapskooi (600.000) 

De Raad van Toezicht is van mening dat schapenbegrazing een niet zo’n grote bijdrage aan 

het verdienmodel levert dan als in eerste instantie begroot en heeft besloten de 

schapenbegrazing en daarbij de bouw van een schaapskooi uit het bedrijfsplan te halen. De 

totale investering neemt hierdoor met 666.303 ex. BTW af.  De komst van het 

natuurspeelterrein biedt de mogelijkheid andere inkomsten te genereren.   

  

i. Winkel  

De winkel was bedoeld om het vlees, verkregen door het fokken van schaaplammeren, te 

verkopen. Nu de Raad van Toezicht ervoor kiest de schaapskooi en de schapenbegrazing uit 

het bedrijfsplan te halen, is een uitgebreide winkel niet meer nodig.  

Het is nog wel mogelijk een verkooppunt in het expositiegedeelte te realiseren. Maar daar 
zullen dan voorwerpen verkocht worden die gerelateerd zijn aan de activiteiten in het 
multifunctionele centrum naast producten die op de stadsboerderij worden verkocht.  
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Aangepast exploitatieoverzicht  
De keuzes die de Raad van Toezicht maakt, zijn verwerkt in onderstaand exploitatie- 

overzicht.  

 

  

Zonder Schaapskooi met Natuurspeelterrein
Investeringen en exploitatie ZNMC bij 100% lening 25 jr-2% feb 2019

INVESTERINGEN MULTIF.  ZAANS NATUUR & MILIEU CENTRUM OVERIG    

ZNMC / Educ. KDV HORECA TOTAAL Boerderij Natuurterrein Schooltuinen Heemtuin TOTAAL BTW 21% TOTAAL incl

   

gebouw 1.002.542 295.531 254.789 1.552.862 125.000   1.677.862 352.351 2.030.213

overig inrichting 250.000  250.000    250.000 52.500 302.500

natuurspeelterrein* 240.000*

onvoorzien 154.000 154.000 154.000 32.340 186.340

TOTAAL 1.406.542 295.531 254.789 1.956.862 125.000 2.081.862 437.191 2.519.053

raming schenkingen 400.000

btw compensatie  218.596

Lening 1.900.458

KOSTEN  

personeel

directie 54.100 2.000 2.000 58.100 10.000 5.000 5.000 5.000 83.100

educ.medewerkers 67.800  67.800 10.000 15.000 54.300 147.100

beheerders    62.000  26.400 88.400

onderhoudsmedew. 5.000  34.200 5.000 5.000 5.000 49.200

ass. beheerders   50.600  50.600

0,5 fte    

overig 7.200 7.200 1.000 1.000 1.000 10.200

organisatie

kantoor/administratie 7.700 7.700  7.700

druk- en copieerkosten 5.200 5.200 1.000 6.200

huishoudelijke kosten 1.500  1.500 500 500 1.000 3.500

vrijwilligers 5.200  5.200 2.100 500 500 2.100 10.400

overig 5.200 500 500 6.200 2.100 1.000 1.000 1.000 11.300

activiteiten

voorz. verhuurder   15.500 15.500 15.500

educatie 20.600 20.600 2.600 23.200

kosten vee  7.500  7.500

vervoer  2.500  2.500

PR 5.200   5.200 1.000  1.000 7.200

overig 1.500  1.500 7.700 500 4.600 14.300

huisvesting Aflossing ma 8.055

kapitaallasten invest 65.729 16.432 14.499 96.660   96.660 Aflossing jaar 96.660

voorz. groot onderhoud 10.000 10.000 10.000

onderhoud gebouwen 8.200 1.500 1.500 11.200 4.000 1.000 1.000 17.200

idem tuinen/terreinen 4.000   4.000 10.000 5.000 1.500 1.500 22.000

klein inventaris 6.200  6.200 5.000 1.000 2.100 14.300

heffingen/verzekering 8.200 1.000 1.000 10.200 2.000 2.000 1.000 1.000 16.200

energie/water 1.500 1.500 1.500 4.500 3.100  1.000 8.600

overig 10.300 1.500 1.500 13.300 1.000 1.000 1.000 16.300

315.829 24.432 22.499 357.760 216.300 33.500 76.900 54.700 739.160

INKOMSTEN

verhuur 7.500 36.100 41.200 84.800  84.800

educatie 56.700 5.200 61.900 5.200 36.100 103.200

activiteiten 5.000  10.000 50.000 1.000 5.000 66.000

verkoop dieren/prod. 1.500  1.500 2.500 1.500 5.500

overig 7.700  7.700 5.000  5.000 17.700

giften en donaties 10.300  10.300 10.300  20.600

88.700 41.300 41.200 166.200 33.000 50.000 38.600 10.000 297.800

* = 9% btw

te subsidieren: 227.129 -16.868 -18.701 191.560 183.300 -16.500 38.300 44.700 441.360
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Positionering ZNMC in de samenleving  
 

Het ZNMC besteedt in haar educatief programma aandacht aan relevante, actuele thema’s 
en sluit daarmee aan bij het beleid, beleving en programma’s van bestuur, onderwijs, 
inwoners, bedrijven en organisaties.   
Die thema’s zijn:  

• Groen en gezond – natuurlijk spelen, gezonde voeding, schooltuinwerk en 

stadslandbouw  

• Leren in de natuur – groen- en natuurbeleving in en buiten het onderwijs  

• Grondstoffen en afval – schone stad, afval en hergebruik  

• Klimaat en energie – energiebesparing, duurzame energie, CO2 ambitie  

 

Maar het ZNMC gaat meer doen. Het ZNMC is de ideale organisatie om beleid van de 

Gemeente Zaanstad bij de bevolking te brengen.  

In het Coalitieakkoord 2018 – 2022, ‘Vandaag aan de slag voor het Zaanstad van morgen’ 

geeft het College dat al aan:  

‘We zijn ons bewust van de voordelen van bewust en verantwoord opvoeden van de Zaanse 
kinderen door middel van natuur- en milieueducatie en schooltuinen’.  
Het ZNMC verzorgt nu al jaarlijks ruim 1.000 lesactiviteiten voor vrijwel alle 

basisschoolkinderen in Zaanstad. In het centrum, op de stadsboerderij, op de schooltuinen, 

in de heemtuin, in de school of op locaties elders in Zaanstad.  

 

Het ZNMC gaat echter verder dan alleen educatie voor Zaanse kinderen. Voor alle inwoners 

van Zaanstad, 157.000 inwoners bezochten/gebruikten het centrum in 2018, zal het ZNMC 

praktische voorlichting aanbieden:  

- Wat komt kijken bij een ingrijpende duurzaamheidstransitie?  

- Investeren in duurzaamheid is belangrijk om het milieu (onze leefomgeving) te 

beschermen en te behouden. Maar hoe doe je dat?  

- Zaanstad wil een ‘klimaat neutrale stad’ worden. Wat betekent dat voor ons?  

- Hoe kun je de energietransitie zelf vorm te geven?  

- Hoe werkt het Warmtenet?  

- Mijn huis een ‘nul-op-de-meter woning’. Hoe pak ik dit aan en wat zijn de te nemen 

stappen?   

- Circulaire economie zet in op “afval wordt grondstof”. Hoe zit dat en hoe kan ik daar 

als burger een rol in spelen?  

- CO2-uitstoot en fijnstof verminderen. Wat kan ik zelf doen?  

- Wat betekent klimaatadaptie?  Hoe regelen we de waterhuishouding, als overheden, 

waterschap, als particulieren? Vergroening? Groendaken?  Mag ik mijn tuin dan niet 

meer betegelen?   

- Informatie over natuur en landschap in en buiten de stad. Hoe gaan we verstandig met 

onze natuur om? 

- Wat doen de provincie en het Hoogheemraadschap om de veenweidegebieden te 

beschermen, te vernatten en te verbrakken? 

- Biodiversiteit! Wat is dat? Wat draagt de directe woonomgeving daaraan bij? 
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- Aandacht voor het dierenwelzijn, waaronder de bijenstand, insectenpopulatie en 

vogels in het bijzonder. Hoe richt ik mijn tuin optimaal voor vogels en insecten in?  

- Ieder kind in Zaanstad een schooltuin tijdens de basisschooljaren!  

- Wij doen een beroep op enthousiaste inwoners in Zaanstad en leiden hen op tot 

klimaat- of energiecoaches die buurtgenoten informeren over de mogelijkheden voor 

verduurzaming van de woning en vergroening van tuinen.  

 

Het nieuwe ZNMC met de educatieve ruimte, de expositieruimte, het restaurant, het 

natuurspeelterrein en de stadboerderij biedt de mogelijkheid bovenstaande activiteiten en 

initiatieven voor het voetlicht te brengen.  

 

Tot slot zal het ZNMC zich -als voorname voorziening in deze wijken- inzetten voor het 

Actieplan Poelenburg en Peldersveld van de Gemeente Zaanstad. Met dit plan beoogt de 

Gemeente de wijk te transformeren van een aandachtwijk tot een open, diverse en kansrijke 

wijk, waarin kinderen kunnen opgroeien met dezelfde kansen op een goede toekomst als in 

de rest van Zaanstad.  

Het ZNMC kan de Gemeente Zaanstad actief ondersteunen bij het realiseren van dit plan.  

 

 

 


