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Bestuur en beleid
In juni 2017 werd ons bedrijfsplan door B en W Zaanstad gehonoreerd met een lening van 
bijna twee miljoen. Het voorziet in een nieuw, multifunctioneel educatief centrum, inclusief 
een kinderopvang- en horecavoorziening, gelegen op het terrein van stadsboerderij Dar-
winpark 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. In 2018 is een voorlopig 
ontwerp tot stand gekomen, terwijl tussentijds veel overleg moest worden besteed aan 
aanvullende interne en externe wensen. Wijzigingen m.b.t. het ontwerp van de schaaps-
kooi, alsmede prijsontwikkelingen in de bouwsector, leverden een financiele hobbel op, die 
voor oponthoud zorgt.

Personeel en vrijwilligers
De personeelsformatie bedroeg in 2018 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 2018 door 157.000 mensen gebruik gemaakt, 
iets minder dan het vorige verslagjaar. Via educatieve activiteiten werden in totaal ruim 
40.000 schoolkinderen bereikt; het equivalent van 1.600 schoolklassen.
  
Beheer
In 2018 is regulier beheer uitgevoerd volgens een meerjarenonderhoudsverwachting.   Een 
jaar na plaatsing van zonnepanelen op diverse opstallen van de stadsboerderij is duidelijk 
dat de boerderij  -wat electriciteitsgebruik betreft-  bijna energieneutraal is geworden. 
 
Financiën
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een batig saldo van € 37.233,- en is voor een deel te 
danken aan een nalatenschap van € 17.000,-  ten behoeve van het Natuurmuseum. Het res-
tant van het resultaat ontstond voornamelijk door uitgesteld onderhoud en is toegevoegd 
aan de algemene reserve.

Samenvatting

157.000
mensen maakten in 2018 gebruik van het Zaans Natuur & Milieu Centrum, op educatieve en/of recrea-

tieve wijze. Of met een culinaire reden ... 
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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.  Een in samenspraak met de gemeente opgesteld bedrijfsplan  voor-
ziet in een nieuw, multifunctioneel educatief centrum, inclusief een kinderopvang- en ho-
recavoorziening, 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 open-
baar groen zal worden begraasd.  In juni 2017 werd het plan door B en W Zaanstad geho-
noreerd met een lening van bijna twee miljoen. In 2018 is een voorlopig ontwerp tot stand 
gekomen, terwijl tussentijds veel overleg moest worden besteed aan aanvullende interne 
en externe wensen/ontwikkelingen. Wijzigingen m.b.t. het ontwerp van de schaapskooi, 
alsmede prijsontwikkelingen in de bouwsector, leverden een financiele hobbel op, die 
voor oponthoud zorgt.

 1.2 Raad van Toezicht
  De Raad van Toezicht en bestuur/directie kwamen in 2018 viermaal voor een reguliere 
  vergadering bijeen.   Daarnaast is veel tijd gestoken in de uitvoering van onderdelen van  
               ons bedrijfsplan (zie boven), met name het daaraan gerelateerde nieuwbouwplan. 
          Per 01-01-2018 trad de heer J. Heijink officieel toe tot de Raad van Toezicht. 
  Samenstelling RvT: zie bijlage III

 1.3  Personeel
   In 2018 bestond de gemiddelde personeelsformatie (6,8 ftp) uit 8 reguliere, deels parttime 

medewerkers (6,5 ftp) en 1 seizoenmedewerker (0,3 ftp). Binnen de organisatie werden 
tien nieuwe BHV-ers opgeleid. Twee mensen doorliepen een herhalingscursus BHV.

 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 augustus werd een gezamen-
lijk uitje georganiseerd naar het Afsluitdijk Wadden Center te Kornwerderzand.

 
 1.5  ARBO
   NME was in 2018 aangesloten bij Arbo-organisatie Regio Poortwachters/Ideo BV.  
   Het ziekteverzuim-percentage in 2018 bedroeg vrijwel 0 % (2017: idem). 

80
vrijwilligers steken jaarlijks 12.000 mensuren in het ZNMC en daarmee maken ze de realisatie van 

diverse publieksactiviteiten mogelijk, alsmede beheerwerk op -en openstelling van-  ZNMC locaties.
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83.500 
  In 2018 maakten ongeveer 157.000 mensen recreatief en/of educatief gebruik van het   
  ZNMC, iets minder dan in het vorig verslagjaar.  
  Via educatieve activiteiten werden in totaal ruim 40.000 schoolkinderen bereikt, vrijwel
                evenveel als in 2017 en het equivalent van ongeveer 1.600 schoolklassen.
   
 2.1  Stadsboerderij Darwinpark
   De boerderij trok in 2018 83.500 bezoekers, 4% meer dan in 2017. 
   Het jaarlijkse schapenscheerfeest trok 1.400 bezoekers. In het verslagjaar werd voor het 

eerst overdag een meerdaags Halloweenfeest georganiseerd, gericht op jonge kinderen. 
Dat beviel organisatie en bezoekers goed, getuige de in totaal 2.300 bezoekers. 

  Voor ruim 40  schoolklassen werd een nieuwe educatieve activiteit (speurtocht) over de  
  boerderij aangeboden, die een ieder goed is bevallen.
   
 2.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het natuurmuseum ontving 6.021 betalende bezoekers. Ongeveer 35% minder dan in het 

vorige verslagjaar. Dit was het gevolg van enkele wisselexposities, die duidelijk minder 
schoolbezoek en los publiek trokken, met name de vogelexpositie in de voorzomer n.a.v. 
het 75-jarig bestaan van Vogelbeschermingswacht Zaanstreek. Het was in 2018 ook al te 
vaak te mooi weer voor museumbezoek.

   In 2018 werden de wisselexposities  “Schatten der aarde”, “Zangvogels” en “Roodkapje” in-
gehuurd. “Zangvogels” werd aangeboden door Vogelbeschermingswacht Zaanstreek, die 
het 75-jarig jubileum vierde. In een samenwerkingsverband tussen het Zaans Natuur en 
Milieu Centrum en Filmtheater De Fabriek, en dankzij financiële ondersteuning van Stich-
ting Honig-Laanfonds en het P.M. Duyvisfonds, hebben bijna 700 basisschoolleerlingen 
uit de gehele Zaanstreek de natuurdocumentaire De Wilde Stad kunnen zien. De filmvoor-
stellingen waren gekoppeld aan de expo “Zangvogels”.  De expositie “Roodkapje” werd 
namens het Otterfonds aangeboden.  

  Tijdens diverse publieksactiviteiten werd samengewerkt met geologische vereniging
                Amathysta en Vogelbeschermingswacht Zaanstreek.  De openstelling van het museum op
   de zondagen en in de schoolvakanties is alleen mogelijk dankzij de inbreng van de museum
  vrijwilligers.
    
  

mensen bezochten in 2018 de stadsboerderij in het Darwinpark.

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 2018 zijn 
25.004 bezoekers geteld. Helaas 11% minder dan in 2017. De reden lijkt voor de hand lig-
gend. De heemtuinmedewerkers en bezoekers ondervonden in 2018 erg veel hinder van 
de sloop van het oude ziekenhuis; erg veel overlast door stof en geluid.   

  Er werden vele educatieve en publieksactiviteiten aangeboden, waaronder “Sprookjes-
  tuin” in de herfstvakantie met ruim 4.000 bezoekers en een sfeervol maar koud Kerstfeest  
  met ongeveer 500 bezoekers. in samenwerking met de Noorderkerk te Zaandam werd in
   juli een publieksactivitet “Heilige boontjes” in de tuin georganiseerd. Uitvoering van be-
  heer en activiteiten in de heemtuin leunen in sterke mate op de inbreng van de vrijwilli-
  gersgroep.  

 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 2017-2018 was dit het geval. Het via lessen/excursies, leskisten, 
lespakketten en Brede School activiteiten (exclusief schooltuinwerk) bereikte aantal van 
bijna 32.000 basisschoolleerlingen is in de Zaanstreek ongeëvenaard.  

 
   Op educatief vlak wordt samengewerkt met het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-

kwartier, Staatsbosbeheer, HVC Groep, de Gemeente Zaanstad en een aantal plaatselijke 
verenigingen en organisaties. Jaarlijks worden door het ZNMC rondleidingen op de Riool-
waterzuivering in Zaandam verzorgd: bijna 1.000 schoolkinderen namen deel aan “een 
rondleiding met een luchtje”. In samenwerking met Staatsbosbeheer organiseren we met 
hulp van vrijwilligers jaarlijks vaarexcursies in Guisveld en Oostzanerveld: ongeveer 1.300 
basisschoolleerlingen en hun ouders hebben in 2018 genoten van de vogels en het tril-
veen  in de Zaanse veenweide.    

  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 2018 verzorgden -net als in 2017- ruim 500 basisschoolleerlingen hun 

eigen tuintje. Sedert een aantal jaren voert het ZNMC ook het schooltuinwerk in Oostzaan 
uit, in samenwerking met schooltuinvereniging De Vitaminebron. Daarnaast wordt op en-
kele locaties tijdens Brede School activiteiten geschooltuinierd, zoals in de wijk Westerwa-
tering, op kinderboerderij De Veldmuis.

25.000 
heemtuinbezoekers snoven in 2018 niet alleen de geuren en kleuren van de tuin op, maar 

ook de stofwolken als gevolg van de sloop van het oude Zaans Medisch Centrum 
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10.000  
kWh wekten alle recentelijk geplaatste zonnepanelen van de stadsboerderij op, waarmee ze (bijna) in de 

huidige electriciteitsbehoefte van de boerderij voorzien. De foto toont slechts een klein deel van alle aanwe-

zige panelen.

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. Er is besloten om bepaalde werkzaamheden uit te stellen met het oog 
op terreinherinrichting n.a.v. de toekomstige nieuwbouw. In 2018 is aan de buitenzijde van 
de educatieve ruimte in eigen beheer een overkapping aangebracht, waardoor bezoekers 
op het centrale pleintje meer beschutting kunnen vinden. Uit de bijenstallen op boerderij 
en schooltuinen werd in 2018 door imker Flip Valk 61 kilo (2017: 46 kilo) honing geoogst. In 
de aanloop naar een nieuw bedrijfsmodel is in 2018 gestart met een pilot schapenbegra-
zing op 5 ha. grasland in het Darwinpark, in goede samenwerking met begrazingsbedrijf 
Rinnegom uit Egmond a/d Hoef.

  Op de stadsboerderij is sinds 2004 samenwerkingspartner Odion gevestigd.  Er wordt in-
  vulling gegeven aan een leerwerkproject voor mensen met een lichamelijke en/of verstan-
  delijke beperking.  Een deel van het in 2012 gerealiseerde Odion onderkomen wordt door 
  het ZNMC om niet gebruikt als werkplaats en als overdekte buitenopslag.  In 2018 kon
   worden geconcludeerd dat de in 2017 aangebrachte zonnepanelen op het dak van het 
  Odion gebouw en onze educatieve ruimte voorzien in vrijwel de totale electriciteits-
  behoefte van de stadsboerderij. Overigens zijn in het verslagjaar de electrische installaties
   van alle ZNMC locaties gekeurd.
       
 3.2  Natuurmuseum E. Heimans
   Het museum  (en het ZNMC kantoor) zijn gevestigd in een ruim 50 jaar oude, voormalige 

kleuterschool. In 2018 werd regulier onderhoud uitgevoerd.

3.3   Heemtuin
  Naast regulier onderhoud had de tuin, alsmede de medewerkers en bezoekers, te maken
   met de sloop van het oude Zaans Medisch Centrum. Dat leverde een groot deel van het
   jaar veel geluids- en vooral stofoverlast op, verergerd door de aanhoudende droogte, cq.
  geringe regenval. De aanleg van een nieuwe woonwijk aldaar zal de tuin  een regulier per  
  auto te bereiken nieuwe entree opleveren. Een entree die uiteraard ook zal worden benut  
  door de bewoners van de nieuwe wijk: het Gouwpark.

3.4  Schooltuinen
   Net als in de heemtuin kon hier dankzij de (kleine) vrijwilligersgroep het regulier onder-

houd op een goede wijze worden uitgevoerd.   
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4. Financiën
  Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een batig saldo van € 37.233,-        
  Het resultaat is globaal gezien te danken aan een legaat van bijna € 17.000,- alsmede het  
  uitstellen van onderhoudswerkzaamheden met het oog op het nieuwbouwtraject en   
    de daarmee gepaard gaande, geplande terreinherinrichting. 
  Conform het bestuursbesluit d.d. 15-04-2019 wordt  van het legaat toegevoegd aan de   
  bestemmingsreserve Natuurmuseum. Het restant wordt toegevoegd aan de algemene 
  reserve.                                    
  Een beknopt overzicht van baten en lasten treft u als bijlage II aan. 

  De complete jaarrekening 2018 wordt separaat uitgegeven.
                    

61
kilo honing werd er geoogst uit onze bijenstallen op schooltuinen en stadsboerderij. De honing wordt in 

eigen beheer gepot en verkocht.
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Rekening van baten en lasten          boekjaar 2018

Bijlage I
jaarverslag 2018

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2017    2018 2018
  € € €

BATEN

Subsidies 475.405 460.000       460.000
Opbrengst activiteiten  93.882 112.000  103.539
Overige opbrengsten  8.176   11.000 27.205 
   

  577.463 583.000 590.744

KOSTEN

Directe personeelskosten 408.680 400.000 419.108
Indirecte personeelskosten 21.649  10.000  22.456   
Huisvestingskosten  46.667   80.500 36.007
Organisatiekosten  44.424   31.300  33.497 
Activiteiten / Educatie  42.913   55.500 42.443  
  
     
  564.333 577.300 553.511
Resultaat    13.130        5.700  37.233

Conform het bestuursbesluit d.d. 15-04-2019  wordt het batig saldo 2018 voor €  16.748,-  
toegevoegd aan de bestemmingsreserve Natuurmuseum (n.a.v. een nalatenschap) en voor 
€  20.485,- aan de algemene reserve .

  Werkelijk  Begroting Werkelijk
     
      2017    2018    2018

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

Stadsboerderij Darwinpark 80.200 80.000 83.600  
Heemtuin Zaandam   28.100   30.000 25.000   
Educatie   29.700   30.000 31.800  
Natuurmuseum E.Heimans 9.300 9.000 6.000    
Schooltuinen                                 10.600     9.000     10.600
               
           
     
     
  157.900 158.000 157.000

Producten                                              boekjaar 2018

Bijlage II 
jaarverslag 2018
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E.R. HOORN  voorzitter
D. VAN DE GEER  lid
N.W.M. GRANDIEK  lid
J. HEIJINK  lid
 
T. KISJES  bestuurder/directeur

Raad van Toezicht en bestuur per 31-12-2018

Bijlage III 
jaarverslag 2018


