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Bestuur en beleid
In 2017 is veel tijd en aandacht besteed aan het afronden van  een bedrijfsplan met het oog 
op de toekomst. In juni werd het plan door B en W Zaanstad gehonoreerd met een lening 
van bijna twee miljoen. Het voorziet in een nieuw, multifunctioneel educatief centrum, in-
clusief een kinderopvang- en horecavoorziening, gelegen op het terrein van stadsboerderij 
Darwinpark nabij een nieuwe toegang aan de Twiskeweg. Tevens is het de bedoeling dat op 
de stadsboerderij een schaapskooi wordt gerealiseerd ten behoeve van een schaapskudde, 
waarmee grasland in het openbaar groen zal worden begraasd. Er is een start gemaakt met 
het nieuwbouwtraject.

Personeel en vrijwilligers
De personeelsformatie bedroeg in 2017 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 mens 
uren in onze organisatie.

Recreatie en educatie
Van de ZNMC locaties en diensten werden in 2017 door 157.900 mensen gebruik gemaakt, 
iets meer dan het vorige verslagjaar. Via educatieve activiteiten werden in totaal ruim 
40.000 schoolkinderen bereikt; het equivalent van 1.600 schoolklassen.
  
Beheer
Ook in 2017 is gewerkt volgens een meerjarenonderhoudsverwachting.  Verder zijn de aan-
bouw van een publiekstoilet bij het heemtuinonderkomen en de installatie van nieuwe 
zonnepanelen op de stadsboerderij vermeldenswaard.

Financiën
Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een batig saldo van € 13.130,-    
Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Samenvatting

157.900
mensen maakten in 2017 gebruik van het Zaans Natuur & Milieu Centrum, op educatieve en/of recrea-

tieve wijze.

 



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

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

creatieve publieksvoorzieningen in en namens de Gemeente Zaanstad: stadsboerderij 
Darwinpark, schooltuinen in het Darwinpark, natuurmuseum E. Heimans en een heem-
tuin in Burg. In ‘t Veldpark. De Gemeenteraad van Zaanstad heeft uitgesproken dat het 
ZNMC ondertussen is uitgegroeid tot een volwaardige, bij bestuur en publiek zeer gewaar-
deerde, voorziening, die een nieuw onderkomen verdient met een duurzame uitstraling. 
Een onderkomen bovendien, dat mogelijkheden biedt voor verbreding van de activiteiten 
en een groter verdienvermogen. De afgelopen jaren is in samenspraak met de Gemeente 
Zaanstad daarom gewerkt aan een bedrijfsplan, dat in het voorjaar van 2017 is afgerond. 
In juni van het verslagjaar werd het plan door B en W Zaanstad gehonoreerd met een 
lening van bijna twee miljoen. Het plan voorziet in een nieuw, multifunctioneel educatief 
centrum, inclusief een kinderopvang- en horecavoorziening, gelegen op het terrein van 
stadsboerderij Darwinpark nabij een nieuwe toegang aan de Twiskeweg. Tevens is het de 
bedoeling dat op de stadsboerderij een schaapskooi wordt gerealiseerd ten behoeve van 
een schaapskudde, waarmee grasland in het openbaar groen zal worden begraasd. 

 1.2 Raad van Toezicht
  De Raad van Toezicht en bestuur/directie kwamen in 2017 viermaal voor een reguliere 
  vergadering bijeen.   Daarnaast is veel tijd gestoken in het bedrijfsplan (zie boven) en in het
  daaraan gerelateerde nieuwbouwplan. Samenstelling RvT: zie bijlage III  

 1.3  Personeel
   In 2017 bestond de gemiddelde personeelsformatie (6,8 ftp) uit 8 reguliere, deels parttime 

medewerkers (6,5 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 in de diverse ZNMC onderdelen steken. In januari werd een gezamenlijk 
uitje georganiseerd naar het Zaans Museum en de Stichting Kalverpolder.  

 
 1.5  ARBO
   NME was in 2017 aangesloten bij Arbo-organisatie Regio Poortwachters/Ideo BV.  
   Het ziekteverzuim-percentage in 2017 bedroeg vrijwel 0 % (2016: 0,35%). 

2,5
miljoen euro bedragen de geraamde kosten voor de realisatie van een nieuw, multifunctioneel 

ZNMC gebouw, inclusief een schaapskooi, waarvoor Gemeente Zaanstad in 2017 een reservering boekte.
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2.700 
  In 2017 maakten ongeveer 157.900 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, vrijwel
                evenveel als in 2016 en het equivalent van ongeveer 1.600 schoolklassen.
   
 2.1  Stadsboerderij Darwinpark
   De boerderij trok in 2017 80.200 bezoekers, 14% meer dan in 2016. 
   Het jaarlijkse schapenscheerfeest en Halloween trokken beide ongeveer 1.500 bezoekers. 

Traditiegetrouw werden, behalve de eigen schapen, ook de 250 schapen van de schaaps-
kudde op het Westerwindpad geschoren. In september werd op bescheiden wijze het 50- 
jarig jubileum van de boerderij gevierd.

 2.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het natuurmuseum ontving 9.300 betalende bezoekers. Ongeveer gelijk aan het vorige 

verslagjaar.
 
   In 2017 werden de wisselexposities  “Afval Experience”, “Rode oortjes” en “Toverbos” inge-

huurd. “Afval Experience” werd mede namens de Gemeente Zaanstad aangeboden, ook in 
het kader van de actie “Schoon belonen in Zaanstad”; het schoon houden van de school-
omgeving. Gedurende de lessencyclus bij deze expositie was er ook samenwerking met de 
leden van de duurzame Zuidpoolexpeditie “Clean2Antarctica”. Er namen 37 scholen deel, 
met ongeveer 2.700 leerlingen. 

  De expo “Rode oortjes” wordt om het jaar aangeboden in het kader van de sexuele voor 
  lichting. Met deze lesactiviteit worden iedere keer weer zo’n 1.500 leerlingen uit de boven 
  bouw van het basisonderwijs bereikt. Volgens mededeling van diverse leerkrachten is de  
  les zeer populair bij de leerlingen, die er ruim van tevoren reikhalzend naar uitkijken. Des  
  te wonderlijker is het dat andere NME-centra in den lande dit onderdeel niet op hun   
  programma hebben staan.
  Tijdens diverse publieksactiviteiten werd samengewerkt met geologische vereniging
                Amathysta, de KNNV afd. Zaanstreek en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.  
   De openstelling van het museum op de zondagen en in de schoolvakanties is alleen mogelijk
                dankzij de inbreng van de museumvrijwilligers.

schoolkinderen en hun begeleiders namen in 2017 deel aan een Afval Experience in het Natuur-

museum, met aandacht voor zwerfafval, afvalscheiding en recycling van grondstoffen.

2. Educatie en   
     recreatie
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 2.3  Heemtuin
   Sinds een deel van het Burg. In ’t Veldpark in 2012 aan de heemtuin is toegevoegd  -en 

de tuin zichtbaarder en bereikbaarder werd voor parkbezoekers-  is het aantal bezoekers 
spectaculair gestegen; van gemiddeld 10.000 naar zo’n 30.000 bezoekers. In 2017 zijn 
28.100 bezoekers geteld. Helaas 20% minder dan in het topjaar 2016.

   Er werden diverse educatieve en publieksactiviteiten aangeboden, waaronder een  Sprook-
jesbos in de herfstvakantie met ongeveer 5.000 bezoekers en een sfeervol Kerstfeest. Uit-
voering 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. Al de-
cennia lang bedraagt de respons van de Zaanse basisscholen op dit aanbod ongeveer 95% 
en ook in het schooljaar 2016-2017 was dit het geval. Het via lessen/excursies, leskisten, 
lespakketten en Brede School activiteiten (exclusief schooltuinwerk) bereikte aantal van 
bijna 30.000 basisschoolleerlingen 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 Rioolwaterzuivering in 
Zaandam verzorgd: zoals gewoonlijk namen zo’n 1.400 schoolkinderen deel aan een rondlei-
ding met een luchtje. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseren we jaarlijks vaar-
excursies in Guisveld en Oostzanerveld: ongeveer 5.400 basisschoolleerlingen en hun ou-
ders hebben in 2017 genoten van de natuur en het trilveen  van de Zaanse veenweide. In het 
kader van een in 2017 afgerond project “15.000 Laag-Hollanders” voor de Provincie Noord-
Holland zijn de afgelopen 4 jaar ongeveer 15.300 schoolkinderen in de Zaanse veenweide 
rondgeleid, waarmee de aanvankelijke doelstelling werd gehaald.                                                                                                                                                    
                                         

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

 2.5  Schooltuinen
   In het tuinseizoen 2017 verzorgden ruim 500 basisschoolleerlingen hun eigen tuintje, iets 

meer dan in 2016. Sedert een aantal jaren voert het ZNMC ook het schooltuinwerk in Oost-
zaan uit, in samenwerking met schooltuinvereniging De Vitaminebron. Daarnaast wordt 
op enkele locaties tijdens Brede School activiteiten geschooltuinierd, zoals in de wijk Wes-
terwatering, op kinderboerderij De Veldmuis.

15.300 
schoolkinderen en hun begeleiders hebben in het kader van het project “15.000 Laag-Hollan-

ders” de afgelopen vier jaren via onze bootexcursies kennis gemaakt met de natuur van de Zaanse veenweide 

en konden dansen op het veen. 
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14  
jaren reeds, is de Stichting Odion onze samenwerkingspartner op de stadsboerderij. Odion verzorgt dag-

besteding voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking, via een begeleide werkplek en/

of een leerwerkbedrijf. 

3. Beheer
3.1  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 2017 zijn naast regulier onderhoud nieuwe zonnepanelen geplaatst op het 
dak van de educatieve ruimte. Uit de bijenstallen op boerderij en schooltuinen werd in 
2017 door imker Flip Valk 46 kilo honing geoogst.

  Op de stadsboerderij is samenwerkingspartner Odion gevestigd.  Er wordt invulling gege-
               ven aan een leerwerkproject voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke be-
            perking.  Een deel van het in 2012 gerealiseerde Odion onderkomen wordt door het ZNMC
  om niet gebruikt als werkplaats en als overdekte buitenopslag.  
       
 3.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het museum  (en het ZNMC kantoor) zijn gevestigd in een 50 jaar oude, voormalige kleu-

terschool. In 2017 hoefde slechts regulier onderhoud te worden uitgevoerd.

3.3   Heemtuin
  Naast regulier onderhoud is in 2017 een publiekstoilet aan het heemtuin onderkomen   
  gebouwd.  Dat was een broodnodige voorziening in een druk bezochte tuin.

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

goede wijze worden uitgevoerd.   
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4. Financiën
  Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een saldo van € 13.130,-      
  Conform het bestuursbesluit d.d. 06-06-2018 wordt het batig saldo toegevoegd aan de
   algemene reserve.                                 
  Een beknopt overzicht van baten en lasten treft u als bijlage II aan. 

  De complete jaarrekening 2017 wordt separaat uitgegeven.
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Rekening van baten en lasten          boekjaar 2017

Bijlage I
jaarverslag 2017

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2016    2017 2017
  € € €

BATEN

Subsidies 485.379 465.000     475.405
Opbrengst activiteiten 111.263 105.000  93.882
Overige opbrengsten  8.322   16.000 8.176 
   

  604.964 586.000 577.463

KOSTEN

Directe personeelskosten 404.563 380.000 408.680
Indirecte personeelskosten 11.844  7.500 21.649    
Huisvestingskosten  107.920   95.000 46.667
Organisatiekosten  34.259   32.000  44.424 
Activiteiten / Educatie  66.035   55.500  42.913 
  
     
  624.621 570.000 564.333

Resultaat   - 19.657        16.000 13.130 

Conform het bestuursbesluit d.d. 06-06-2018 wordt het batig saldo 2017 van € 13.130,- toe-
gevoegd aan de algemene reserve .

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2016    2017    2017

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

Stadsboerderij Darwinpark 70.100 80.000 80.200  
Heemtuin Zaandam   35.400   25.000 28.100   
Educatie   32.800   30.000 29.700  
Natuurmuseum E.Heimans 9.200 9.000     9.300
Schooltuinen                                 490 x 20=       450 x 20=     531 x 20 =
               
    9.800   9.000 10.600    
     
     
  157.300 153.000 157.900

Producten                                              boekjaar 2017

Bijlage II 
jaarverslag 2017



18 19

Z A A N S  N A T U U R  &  M I L I E U  C E N T R U M
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D. VAN DE GEER  lid
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T. KISJES  bestuurder/directeur

Raad van Toezicht en bestuur per 31-12-2017

Bijlage III 
jaarverslag 2017


