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1. Zaans Natuur & Milieu Centrum 
 

Sinds 1993 beheert het Zaans Natuur & Milieu Centrum (ZNMC) in opdracht van de gemeente 
Zaanstad: 

 
* Stadsboerderij Darwinpark 
* Natuurmuseum E. Heimans 
* Schooltuinen Zaandam 
* Heemtuin Burgemeester In ’t Veldpark 

 
Met educatieve en recreatieve activiteiten worden via genoemde voorzieningen jaarlijks ruim 
150.000 mensen bereikt, waaronder veel (school)jeugd. 
De diensten die de stichting levert zijn van belang vanuit gemeentelijk oogpunt. 
Het ZNMC levert en leverde een belangrijke bijdrage aan educatie en communicatie op het gebied 
van milieu, duurzaamheid en natuur. 

 
Het ZNMC kent drie kernactiviteiten: 

 

Educatie 
Op vrijwel alle ZNMC-locaties, alsmede de schoolomgeving, parken, natuurgebieden en (nuts)- 
bedrijven 

 

Recreatie 
Op vrijwel alle ZNMC-voorzieningen, met name stadsboerderij en heemtuin. 

 

Beheertaak 
Voor de stadsboerderij, het natuurmuseum, de schooltuinen en de heemtuin voert het ZNMC 
tevens een beheertaak uit. 

 
Het ZNMC tracht haar doel te bereiken met zo min mogelijk kosten. Op de loonlijst is nu slechts 6,8 
fte verantwoord. Het management en de projectorganisatie wordt mede met hulp van externe 
expertise vervuld. Hiervoor zijn veel vrijwilligers nodig met diverse kennis van zaken. 
Op dit moment maakt het ZNMC gebruik van 80 vrijwilligers, die gezamenlijk 12.000 mensuren aan 
de diverse ZNMC voorzieningen besteden. 
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2. Missie, visie, doelgroepen, strategisch beleid 
 

Missie 
Het ZNMC is een waarde gestuurde stichting en verricht educatieve en recreatieve activiteiten op 
het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid in Zaanstad. 

 

Visie 
Het ZNMC wil als een educatief actieve organisatie, die recreatieve voorzieningen met educatieve 
potentie te bieden heeft, een nadrukkelijke rol spelen in het gemeentelijk natuur- en milieubeleid 
en het duurzaamheidsprogramma. Natuur, milieu en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

 

Doelgroepen 
Het ZNMC is een educatief actieve organisatie, die zich in eerste instantie richt op het (basis-) 
onderwijs en de schooljeugd. Daarnaast bereikt het ZNMC met de stadsboerderij en de heemtuin 
een dwarsdoorsnee van de Zaanse bevolking, met de nadruk op gezinnen met schoolgaande 
kinderen. 

 

Maatschappelijke waarde 
Het ZNMC heeft een grote maatschappelijke waarde omdat het een belangrijke bijdrage levert aan 
educatie op het gebied van milieu, duurzaamheid en natuur. Bij de basisscholen in Zaanstad wordt 
op het jaarlijkse educatieve aanbod al decennia lang een respons van 90 tot 100% bereikt 
Door permanente vernieuwing trachten het ZNMC een groot publiek te blijven boeien. 
Veel werkzaamheden kunnen en worden door vrijwilligers verricht, alsmede door cliënten van de 
stichting Odion, waarmee het ZNMC sinds 12 jaar een samenwerkingsverband heeft. 
De ZNMC voorzieningen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie voor mensen met 
(soms tijdelijke) beperkingen en als werkervaringsplek voor stagiairs en werkzoekenden. Ze 
bevorderen het welbevinden van inwoners. 

 

Strategisch Beleidsplan 
In het Strategisch Beleidsplan 2014 – 2018 geeft het ZNMC al een uitgebreide en heldere 
beschrijving over de positionering van het ZNMC in de toekomst. 
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 
 

Het Strategisch Beleidsplan 2014 - 2018 is als bijlage 1 aan dit bedrijfsplan toegevoegd. 
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3. Een andere weg in slaan 
 

Het bereiken van een hoge waardering bij de doelgroepen is één ding. Dit niveau te handhaven en 
nog te verbeteren, is een uitdagende opgave. Het ZNMC is zich dat bewust. Dit betekent inspelen 
op relevante ontwikkelingen. Het beschrijven en benutten van kansen. Zodat hetgeen wij doen van 
waarde blijft voor onze belanghebbenden. 

 

Er vonden in het subsidielandschap de afgelopen jaren forse veranderingen plaats. Er werd als 
gevolg van verslechterde economische omstandigheden op diverse sectoren drastisch bezuinigd. 
Door een overheid die zich steeds meer terugtrekt en van mening is dat het gesubsidieerde veld 
zelf meer middelen dient te genereren en/of vindt dat de markt de geldstroom van de 
gesubsidieerde instituten in grote mate moet overnemen. Alleen als sprake is van 
beleidsondersteunende activiteiten en de overheid nut en noodzaak onderstreept, kan nog een 
beroep worden gedaan op overheidsgelden. Ons bestaansrecht is dus niet gezekerd. 

 
Het noodzaakt ons tot een kritische blik op ons bestaansrecht en functioneren. En intensief na te 
denken over de richting die wij moeten gaan om de positie van ZNMC in Zaanstad e.o. ook voor de 
toekomst te waarborgen. 
Dit leidt tot een aantal vragen: Is ons beleidsplan nog actueel? Kunnen we vanuit en met onze 
voorzieningen in de huidige staat dát bieden wat wij in ons beleidsplan beschreven hebben? Zetten 
wij ons huidige personeel juist en efficiënt in? Maken wij voldoende en effectief gebruik van 
vrijwilligers? Kunnen we meer betekenisvolle allianties aangaan met potentiële partners? 

 

In dit bedrijfsplan beschrijven we welke stappen zijn gezet, welke conclusies zijn getrokken en 
welke antwoorden zijn gevonden op bovenstaande vragen. Met -nogmaals- het doel voor ogen de 
continuïteit van het goede dat wij nu hebben opgebouwd te waarborgen, ons te verbeteren door te 
vernieuwen of andere wegen in te slaan en zo een toekomstbestendig ZNMC neer te zetten. 
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4. Vertrekpunt 
 

Met het oog op een duurzame toekomst voor genoemde voorzieningen zijn directie en Raad van 
Toezicht van het ZNMC, in nauw overleg met de Gemeente Zaanstad, gestart met een analyse van 
de huidige situatie (zie SWOT). Vervolgens zijn mogelijkheden geïnventariseerd en uitgewerkt. In dit 
bedrijfsplan is het proces en het eindresultaat richting een nieuw verdienmodel en een op termijn 
lagere gemeentelijke bijdrage beschreven. 

 

4.1 SWOT ZNMC 
 

STERKTEN/ KANSEN ZWAKTEN/ BEDREIGINGEN 
 

STADSBOERDERIJ 
* grote bekendheid bij generaties Zaankanters * onvoldoende attractief 

* uitbreiding functionaliteit beheer omliggend groen * deels gebrekkige onderhoudsstaat 
* sterk educatief programma, maar … * onvoldoende verdienvermogen 
* boerderijterrein biedt meer benutbare educatieve en * gebrekkige horecavoorziening 

recreatieve  mogelijkheden * mogelijke efficiëntieslag personeel 
* voorziening van belang in Zaandam ZO * stagnerend, licht teruglopend bezoekersaantal 
* samenwerking met Stg. Odion biedt kansen 

 

ZNMC/NATUURMUSEUM 
* veel waardering voor en respons op aanbod educatie * onderhoudsstaat en uitstraling museumgebouw 
* bezoekende scholen “adverteren” voor ZNMC-locaties * te weinig expositie- en opslagruimte 
* duurzaam centrum kan vernieuwende educatieve bühne * vraaggerichtheid educatief aanbod 

met hogere aantrekkelijkheid en passende uitstraling * vervoer doelgroep (schoolklassen) 
* samen optrekken met andere gebruikers in evt. nieuw * gebrekkige entourage met weinig aantrekkingskracht 

centrum en omgeving op vrijwilligers 
 

SCHOOLTUINEN 
* formule kennelijk ijzersterk * school tuinieren alleen mogelijk voor selecte groep 
* concept past in huidige aandacht voor gezond (en scholen/kinderen 

lokaal geproduceerd) voedsel * beperkt verdienvermogen 
* connectie mogelijk met evt. horecavoorziening * prestatiedruk op scholen versus(tijdrovende) deelname 
* brede school als “stepping stone” voor schooltuinieren schooltuinwerk 

door hele stad 
 

HEEMTUIN 
* natuurrijk rustpunt in de stad * relatief onbekend bij inwoners stad 
* kansen voor sterkere connectie met Zaans Medisch * beperkt verdienvermogen 

Centrum (psychiatrie) 
 

ONDERZOEK & ADVIES 
* vergroot werkveld en netwerk ZNMC * slechte concurrentiepositie t.o.v. marktpartijen 
* biedt mogelijkheden tot waardevolle producties (natuuratlas) * wordt niet beschouwd als kerntaak 
* ontzorgt Gemeente Zaanstad als opdrachtnemer 

 
 

4.2 Werkgroep 
Directie en de Raad van Toezicht van het ZNMC hebben een kleine werkgroep geformeerd, die zich 
wierp op de totstandkoming van een bedrijfsplan. Vanuit de directie is dat Tom Kisjes, vanuit de 
Raad van Toezicht Eric Hoorn. 
De werkgroep had behoefte aan een externe adviseur, met expertise op financieel en 
bedrijfskundig vlak. Piet Middelhoven -o.a. zelfstandig ondernemer en voorzitter van het Zaans 
Museum- en organisatiedeskundige Hans Kraaijeveld waren bereid het adviseurschap op zich te 
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nemen. De werkgroep onderhield tussentijds geregeld contact met Stijn van Oeijen en Damir 
Dulovic, namens de Gemeente Zaanstad nauw betrokken bij het proces. 

 

4.3 Oriëntatie 
Er zijn 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. 
Om de gesprekken enigszins te sturen heeft de werkgroep een aantal kaders aangegeven: 
voorzieningen, kerntaken en aanbod, inzet personeel, bedrijfsmatigheid, aantrekkelijkheid en 
waarde, partners 

 

4.4 Resultaat gesprekken 
Uit alle gesprekken en de SWOT is het volgende naar voren gekomen: 

a. Het ZNMC moet zich in de toekomst vooral bezighouden met haar kerntaken: 
Educatie, Recreatie en Beheer. Belangrijk is een actueel en betekenisvol aanbod. 

b. De exploitatie van een schaapskudde kan onderdeel uitmaken van een beter verdienmodel 
voor het ZNMC. Deze kudde kan op ecologische wijze graslanden in en om het Darwinpark 
onderhouden. Daarnaast levert zo’n kudde de stadsboerderij veel nevenactiviteiten op. Met 
een schaapskudde is al veel ervaring opgebouwd in Zaandam-West (Westerwindpad); de 
pilot daar is onlangs omgezet in bestendig beheer. 

c. Om de ZNMC voorziening in het Darwinpark recreatief en educatief aantrekkelijker te 
maken, met een betere uitstraling en een nog grotere bezoekersstroom, dient een nieuw 
gebouwencomplex te worden gerealiseerd. Het huidige gebouw aan de Thijssestraat is al 
jaren volledig afgeschreven en kan simpelweg niet voldoen aan de huidige eisen. 

d. Het ZNMC zal zich naast het uitoefenen van de kerntaken ook bezig moeten houden met het 
organiseren van versterkende activiteiten, die voor grotere bezoekersaantallen en een 
langere verblijfsduur kunnen zorgen. Daarbij kwam het belang van de volgende 
voorzieningen, cq. activiteiten aan de orde: horeca, winkel, speeltuin, kinderopvang, 
organiseren van workshops, ontvangst van schoolreizen, verhuur van ruimtes. 

e. Het ZNMC moet onderzoeken of het nog nieuwe doelgroepen kan aanboren. Bijvoorbeeld 
ouders met heel jonge kinderen en ouderen. Of bezoekers uit omliggende gemeenten, zoals 
Amsterdam-Noord en Purmerend. 

f. De Heemtuin moet blijven zoals de Heemtuin nu is. Wel zou er gekeken kunnen worden 
naar een betere opname van de tuin in de nog verder aan te leggen infrastructuur rondom 
het nieuwe Zaans Medisch Centrum. 

g. Zoek samenwerking met meer potentiële partners. 
h. Doe onderzoek naar multifunctionaliteit bij nieuwbouw. Overal om ons heen zien we 

multifunctionele gebouwen of integrale kindcentra ontstaan. 
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i. Onderzoek & Advies kan vervallen, met het oog op punt a. en vanwege de slechte 
concurrentiepositie t.o.v. andere partijen in deze markt. 

 

De meeste van deze ideeën hebben zeker potentie. Er moet wel een ordening in worden 
aangebracht. 

 

4.5 Ordening, splitsing en samenhang 
De positieve en creatieve input tijdens de gesprekken vraagt om een ordening. 
Er is een duidelijk onderscheid tussen de kerntaken van het ZNMC en de versterkende activiteiten, 
die mogelijk tot grotere bezoekersaantallen en meer inkomsten kunnen leiden. 

 
Om een helder besluit te kunnen nemen, moet zichtbaar worden wat elk onderdeel kost en 
oplevert. Wel is duidelijk dat de werkgroep en vrijwel alle gesprekspartners van mening zijn dat de 
kerntaken en de versterkende activiteiten prima passen en elkaar versterken en aanvullen.. Ze 
zullen een enorme boost geven aan het uitvoeren van de kerntaken, de bezoekersaantallen doen 
toenemen en het mogelijk maken een beter verdienmodel te realiseren. 
De werkgroep beschrijft in de hiernavolgende paragrafen de plannen als een geheel. 
De verantwoording omtrent de nieuwbouw, de benodigde financiën en de inzet van personeel is 
indicatief en wordt gesplitst gepresenteerd. 

 

Ideeën behorende bij de kern 
a. Realiseren nieuw gebouwencomplex 
b. Houden van een schaapskudde 
c. Vernieuwen activiteiten rond Educatie, Recreatie en Beheer. 

 

Ideeën behorende bij versterking 
a. Horeca 
b. Speeltuin 
c. Winkel 
d. Kinderopvang 

 
Vanaf de volgende pagina gaat de werkgroep de in 4.4. genoemde ideeën uitwerken: 

- Beschrijving van de huidige locatie plus de staat van de gebouwen 
- Betere locatie 
- Multifunctioneel gebouw 
- Medegebruikers 
- Verdienmodel 
- Personeel 

 
Natuurlijk worden ook de benodigde financiën onderbouwd weergegeven en komt een uitgebreide 
risicoanalyse aan bod. Tot slot trekken we een aantal conclusies. 
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5. Huidige locatie en status gebouwen 
 

Met name het hoofdgebouw (natuurmuseum/kantoor) aan de Thijssestraat is sterk verouderd. Het 
50 jaar oude, op semipermanente basis gebouwde, voormalig schoolgebouw uit de begintijd van de 
wijk Poelenburg, heeft geen uitstraling en is ongeschikt om in te spelen op de veranderende vraag 
van het publiek. Daarnaast staat dit gebouw afgezonderd ten opzichte van de andere locaties van 
waaruit de overige kernactiviteiten van ZNMC uitgevoerd worden. 
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6. Een nieuwe locatie met nieuwe gebouwen 
 

Een nieuw gebouw geeft het ZNMC de mogelijkheid de kernactiviteiten uit te voeren in een 
kwalitatief verantwoorde setting met de juiste uitstraling, zoals dat in de huidige tijd van het ZNMC 
gevraagd wordt. Door de locatie van de nieuwbouw op een andere dan de huidige plek te situeren, 
ontstaat voor de bezoeker een nieuwe, duidelijkere entree en krijgt de nieuwbouw een logische en 
veilige plek op het boerderijterrein. 
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7. Met een schaapskudde naar een beter verdienmodel 
 

Al meerdere jaren is er binnen het ZNMC gefilosofeerd over schapenbegrazing.  Zou dit niet een 
mooie aanvulling zijn van de beheertaak die de Stadsboerderij reeds in het Darwinpark heeft? 
In alle gespreksrondes is deze mogelijkheid regelmatig naar voren gebracht. 
Anticiperend op het voorliggende bedrijfsplan is in 2015 in opdracht van het ZNMC een 
adviesrapport over schapenbegrazing in en om het Darwinpark opgesteld door dé expert in 
Nederland: Landschapsbeheer De Wassum uit Venlo. 
Het rapport/advies van De Wassum is als onderliggend document bij dit bedrijfsplan separaat 
beschikbaar. 

 

7.1 Waarom schapenbegrazing 
Stadskuddes zijn in Nederland inmiddels een veelvoorkomend verschijnsel. In tientallen gemeenten 
(waaronder Rotterdam, Heerhugowaard, Groningen, Zaandam, Deventer, Nijmegen) worden 
schaapskuddes ingezet bij het beheer van min of meer natuurlijke parken en overig stedelijk groen. 
In Zaanstad is ook al jaren een kudde actief aan het Westerwindpad. Gezien de positieve reacties 
vanuit de Gemeente Zaanstad heeft het ZNMC besloten een schaapskudde en schapenbegrazing  
als basaal onderdeel op te nemen in het bedrijfsplan. 
Kijkend naar al die stadskuddes als referentie mag gesteld worden dat Darwinpark, In ’t Veldpark en 
Gouwoevers zondermeer geschikt is voor de inzet van een schaapskudde. Dit openbaar groen is 
ruimtelijk groot genoeg en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuurgraslanden lijken 
groot. 
De voordelen op een rijtje: 

 

• De recentelijke, gemeentelijke inventarisatie bevat een zeer geschikt begrazings- en 
hooigebied met potentie voor grotere biodiversiteit (soortenrijkdom) d.m.v. ecologisch 
graasbeheer. Een schaapskudde levert een bijdrage aan ecologisch beheer van de parken en 
oeverlanden. 

• Een voorlopige berekening duidt er op dat begrazing van het gebied goedkoper kan worden 
uitgevoerd t.o.v. de huidige (maai-)kosten. 

• Een schaapskudde, de lammertijd, het schapenscheren en overige activiteiten leveren een 
bijdrage aan het verhogen van de educatieve en recreatieve aantrekkelijkheid van de 
stadsboerderij. 

• Een schaapskudde fungeert als een wandelend “uithangbord” voor de stadsboerderij 
• Het beoogde begrazingsgebied bevat prima verbindingen tussen de verschillende delen, 

zonder gevaarlijke infrastructurele belemmeringen. 

• En last but not least, schapenbegrazing (en schapenproducten) bieden een belangrijke basis 
voor een beter verdienmodel van het Zaans Natuur & Milieu Centrum (en een lagere 
gemeentelijke subsidie). 

 

7.2 Randvoorwaarden 
Op grond van bovengenoemd onderzoek, alsmede de gemeentelijke notitie Schapenbegrazing in en 
rond het Darwinpark d.d. 06-03-2017, blijkt dat de exploitatie van een schaapskudde hier onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk is: 
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• In het gebied moet voldoende ha. voor begrazingsbeheer geschikt en beschikbaar zijn; De 
gemeentelijke notitie en inventarisatie voorziet in ruim 30 ha., net niet voldoende voor de 
exploitatie van een schaapskudde (van 250 dieren). Het ZNMC streeft er naar het “gat” van 
± 7 ontbrekende ha via eigen werving van graasland te dichten. Wellicht kan hieraan tzt. 
invulling worden gegeven via samenwerking met begrazingsbedrijf Rinnegom, actief op het 
Westerwindpad. 

• Het te begrazen gebied dient “onverdacht” te zijn. Uit recente gewas- en melkmonsters, 
genomen op stadsboerderij en verspreid over het gebied, blijkt dat er geen belemmeringen 
zijn voor de dier- en volksgezondheid, cq. de voedselveiligheid. 

• Met de herinrichting van het Darwinpark zijn een aantal delen in het park ingericht als 
thematuin. Het betreft hoogwaardig siergroen dat onderhoudsintensief is. 
Schapenbegrazing in de directe omgeving van de thematuinen is verboden. 
Dit geldt ook voor gebieden die regelmatig door omwonenden worden gebruikt, zoals 
rondom bijvoorbeeld speelplekken en picknickplekken. Deze gebieden zijn buiten 
beschouwing gelaten in het plan. Datzelfde geldt voor het zg. bloemenlint. Op diverse 
plaatsen zijn bermen beplant met bloembollen om de sierwaarde en de diversiteit van het 
groen te vergroten. Deze terreinen komen tijdens de bloei niet voor schapenbegrazing in 
aanmerking. 

• Enkele floristisch waardevolle graslandterreinen in/om het Darwinpark dienen tijdens de 
bloeitijd ongemoeid te worden gelaten. Na de zaadzetting levert schapenbegrazing een 
mogelijkheid tot zowel het verspreiden van zaden als verschaling van terreinen. Daarnaast 
levert begrazing een gevarieerde vegetatie op met een natuurlijke structuur waardoor deze 
vorm van beheer bijdraagt aan het vergroten van de biodiversiteit. 

• Terreinen die zijn aangewezen als hondenuitrenplaats komen niet voor schapenbegrazing in 
aanmerking. 

• Met name de hierboven genoemde voorwaarde brengt de hierna genoemde behoorlijk in 
het gedrang; wellicht kan d.m.v. pilots de noodzakelijkheid van een strikte scheiding tussen 
hondenuitrenplaatsen en schapenbegrazing worden nagegaan. 

• Voor de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van de ZNMC kudde is het logisch dat de kudde 
in de buurt graast van het Darwinpark. Hoe verder weg, hoe minder associatie het oproept 
met de activiteiten in het Darwinpark. 

• Het is van belang dat de Gemeente Zaanstad deze ecologische wijze van grasbeheer in 
Darwinpark, Veldpark en langs Gouw-oevers beleidsmatig omarmt en bereid is een 
langdurige overeenkomst aan te gaan. De schapenbegrazing wordt daarom aangegaan voor 
een periode van 5 jaar waarna deze jaarlijks kan worden verlengd met opnieuw 5 jaar. Deze 
verlenging is geen stilzwijgende verlenging, maar zal opnieuw moeten worden afgesproken 
tussen de Gemeente Zaanstad en het ZNMC. Jaarlijks wordt de schapenbegrazing met het 
ZNMC geëvalueerd. De gemeente houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
ten aanzien van de terreinen die voor schapenbegrazing in aanmerking komen. Opzegging is 
wederzijds mogelijk met inachtneming van een minimale termijn van 1 jaar. 

• Het ZNMC is richting belanghebbenden in de wijk (bewoners en instellingen) 
verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor de schapenbegrazing. Deze 
belanghebbenden dienen van tevoren te worden geïnformeerd over de schapenbegrazing. 
Uitgangspunt voor de begrazing is een op kaart aangegeven gebied (als onderliggend stuk 
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beschikbaar). Indien belanghebbenden bezwaren hebben, zoeken het ZNMC en de 
Gemeente Zaanstad samen met hen naar oplossingen. 

 

7.3 Ervaringen-Evaluatie 
Vanaf 2012 wordt door Zaanstad begrazingsbeheer toegepast, nl. langs het Westerwindpad, 
grenzend aan de wijken Westerwatering en Westerkoog. Aanvankelijk als een -te evalueren- pilot. 
Uit de evaluatie en ervaringen in een later stadium kwam het volgende naar voren: 

 

• Er waren voldoende resultaten, op het vlak van beleving van de omwonenden en passanten 
als op het terrein van ontwikkeling van het vegetatiedek, om voortzetting te 
verantwoorden. Vanaf 2015 is de pilot daarom omgezet in bestendig beheer. 

• Op 16.500 inwoners van Westerwatering en Westerkoog zijn in 2013 35 negatieve klachten 
geregistreerd (waarvan 50% afkomstig van 4 mensen). Het betreft vnl. hondenbezitters, die 
klagen over de schapenpoep in relatie tot hun hond en de paden. Het begrazingsgebied is 
hier enigszins op aangepast. Tevens wordt (schapen-)poep op de paden beter opgeruimd 
door de herder. Er zijn ook mensen, die moeten wennen aan het beeld van extensiever 
grasbeheer. In 2016 is het aantal klachten teruggelopen tot 4. 

• Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf hebben met de gemeente contact 
opgenomen om aan te geven dat zij de begrazing erg waarderen. Zij zijn van mening dat de 
schapen en het meer natuurlijke groen goed bij de wijk passen. 

• Ook de herder heeft gedurende de werkzaamheden regelmatig positieve geluiden te horen 
gekregen. Dat geldt eveneens voor de perioden dat de kudde in het Darwinpark verbleef. 

 

Het voordeel van deze ervaringen met begrazingsbeheer is dat bij vervolgprojecten vooraf beter 
kan worden ingeschat welke terreinen geschikt zijn voor begrazing. 

 

Tenslotte nog dit: De ambtenaar die voor Zaanstad de facebookpagina beheert gaf aan, dat een 
foto van de schaapskudde, genomen op het moment dat die de Provinciale weg oversteekt en het 
stadhuis passeert, op de Zaanstad-facebookpagina is geplaatst. Die foto leverde 17.000 kijkers op, 
en 200 nieuwe facebookleden … 

 
 

8. Een multifunctioneel gebouw 
 

Overal in ons land zien wij multifunctionele gebouwen verschijnen. Multifunctionele sport 
accommodaties, Multifunctionele Jeugdcentra en Integrale Kindcentra. Gebouwen waarin de 
verschillende partners elkaar versterken. 

 
Het ZNMC mikt ook heel duidelijk op een multifunctionele accommodatie. 
Een accommodatie waar het ZNMC de activiteiten, beschreven in dit bedrijfsplan en het Beleidsplan 
2014 – 2018, kan waarmaken. Maar ook een accommodatie waar verschillende activiteiten 
plaatsvinden, die elkaar versterken. Een accommodatie waar snel aanpassingen kunnen 
plaatsvinden als de maatschappij daar om vraagt. Een onderkomen met een duurzame uitstraling, 
“nul-op-de-meter”. 
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Een aantal jaren geleden heeft het architectenbureau Carrée in opdracht van het ZNMC een 
ontwerp gemaakt voor een nieuw educatief centrum, als vervanger van het huidige onderkomen. 
Met de hiervoor geschetste plannen in het achterhoofd heeft het ZNMC het architectenbureau de 
opdracht gegeven het vorige ontwerp zodanig aan te passen dat het voldoet aan de eisen, die het 
ZNMC nu aan het gebouw stelt. 

 

Architectenbureau Carré heeft het ontwerp gewijzigd in een modulair, multifunctioneel gebouw, 
alsmede een schaapskooi. 
Naast het educatieve centrum is er tevens ruimte voor een kinderdagverblijf en een 
horecagelegenheid met terras en speelgelegenheid dat uitzicht biedt op de boerderij en de dieren. 
Bij de horecagelegenheid hoort een winkel waar onder meer ZNMC streekproducten worden 
verkocht: lamsvlees, groenten en kruiden, wol, eieren, enz. 
Het kinderdagverblijf, de horecavoorziening en de winkel zullen met eigen professionele krachten 
werken. 

 

Het huidige natuurcentrum heeft een oppervlakte van 400 m2, de ruimte in het nieuwe 
natuurcentrum is ongeveer 550 m2 groot. Het verschil is te verklaren door de huidige regelgeving 
en standaarden, die gelden voor onderwijsruimtes, circulatieruimtes, toiletten, entree . Het huidig 
onderkomen voldoet daar niet aan, en zeker niet tijdens populaire publieksactiviteiten (met 100- 
200 tegelijkertijd aanwezige bezoekers) of als in les- en exporuimte twee groepen kinderen uit het 
primair onderwijs gelijktijdig worden ontvangen, bij een nog efficiëntere inzet van personeel en 
gebouw. 
Het ZNMC houdt zich daarbij aan de normen van het primair onderwijs: 3,5 vierkante meter per 
leerling. Hierbij mogen circulatieruimtes en toiletten meegeteld worden. 
Tegenwoordig is het gewoon om met groepen van dertig kinderen te werken. 
Per groep kinderen wordt minimaal 1 op 10 begeleid, in ons geval vanwege autovervoer door 
ouders vaker 1 op 3. 

 
Nog niet uitgewerkte schetsen van het multifunctionele gebouwencomplex zijn in dit bedrijfsplan 
afgebeeld op de pagina’s 17 en 23, alsmede op de kaft. 

 

Intermezzo 
Ik behoor tot de ouders, die een schoolklas uit Assendelft naar het Natuur & Milieu Centrum in het 
Darwinpark vervoeren. Daar aangekomen zie ik voorjaarsgroen besprenkeld door een nog bleek 
zonnetje, rondom een kennelijk nieuw centrum. Mooie plek, maar niet sereen. Want ik hoor 
verderop meer kinderstemmen. Er is in het centrum een kinderdagverblijf gevestigd, zo te zien. 
Mooie combinatie, zo in het groen, nabij de boerderijdieren. Hebben we in Assendelft ook. Draait als 
een tierelier. 
We lopen achter de klas aan naar binnen. De kinderen hebben er zin in. Ze zijn er al eens eerder 
geweest. Ze vonden het leuk, toen. Ik kan me nog wel herinneren dat de oude locatie een zwaar 
gedateerde indruk maakte. Daar stond gelukkig een knusse inrichting en een warme ontvangst 
tegenover. 
Na een bezoek aan de ruime garderobe en toiletgroep  -kinderen moeten áltijd plassen- wordt de 

groep door een educatief medewerker ontvangen in een sfeervolle, frisse lesruimte. 
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“Licht uit, deur dicht!” heet de les. Het draait om duurzaamheid, maar dat woord is aan deze jonge 
kinderen niet besteed en wordt ook helemaal niet genoemd. Op een interactieve wijze, werken we in 
groepjes aan opdrachten, verspreid door de expositieruimte. De kinderen ontdekken spelenderwijs 
wat met duurzaamheid wordt bedoeld. Veel spullen kan je opnieuw gebruiken. Ook als het stuk is en 
“afval” wordt genoemd. In een sfeervol decor worden ze erop gewezen zuinig om te gaan met de 
lichtknop en de waterkraan. Die boodschap mag ik me ook aantrekken … Het centrum zélf geeft 
trouwens het voorbeeld; op allerlei plekken in het gebouw doe ik informatie en ideeën op, die ik  
thuis óók kan benutten. Grappig om tegen die “opengewerkte” muur aan te lopen, die laat zien dat 
dit gebouw onder meer is geïsoleerd met schapenwol! Ook nog eens nadenken over deelname aan 
de wol-workshop in het centrum. 
Over dieren gesproken … “na afloop van de les nemen we nog even een kijkje bij de 
boerderijdieren”, heeft de juf vooraf al beloofd. Maar dat komt er niet direct van. Want de 
aantrekkelijke speeltuin is onweerstaanbaar voor de kinderen. En het ernaast gelegen horeca terras 
voor ons ouders … Een kop koffie hebben we wel verdiend! Daar gezeten valt mijn oog op de 
dakbedekking van het centrum; een smaakvolle afwisseling van groendak en zonnepanelen. 
En dan toch door naar de dieren. De schaapskooi staat vol. Het is lammertijd. Een aantal lammeren 
komt er wat melk betreft bekaaid af bij hun moeder. Ze worden groot gebracht met de fles. Dat 
mogen wij ook doen! Daarvoor moeten we wel wat betalen. Maar dit is toch onweerstaanbaar leuk 
… Op het infobord is te lezen dat deze kudde jaarlijks 400.000 kilo gras in de omliggende parken 
opeet. Zo wordt dat gras ook nog nuttig gebruikt. “Wij leren hier net zoveel als de kinderen”, 
mompelt de vader van Lieke. En even verder op het boerderijterrein wordt dat op “pijnlijke” wijze 
nogmaals duidelijk. Ons oog valt op een kippenei in een konijnenhok. De twijfel slaat toe. Toch maar 
even aan een aanwezige medewerker gevraagd hoe lang het duurt voordat het konijn haar ei heeft 
uitgebroed. We zijn voor de gek gehouden. Om je dood te schamen. 
Het is tijd om weer naar school te rijden. De tijd is omgevlogen. Een leuke plek trouwens, om in het 
weekend nog eens terug te komen. En alles nog eens beter te bekijken. Wat mij betreft zeker dat 
winkeltje met al die lekkere spulletjes. En dan hebben de kinderen meer tijd om de waterspeelplaats 
-een soort mini-polder met slootjes, sluisjes en molentjes- beter te verkennen. Ik las dat die is 
aangelegd namens het waterschap. Ze willen het belang van hun werk in onze laaggelegen 
provincie onderstrepen. Met schepnetjes van het Natuur & Milieu Centrum kunnen de kinderen er 
ontdekken welk wonderlijk leven zich onder water bevindt. Nou, ik ben benieuwd. We komen hier 
zeker terug, met het hele gezin. Weet je wat, we nemen opa en oma ook mee. 
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9. Medegebruik: Horeca, winkel en speeltuin 
 

Goede horeca, winkel en speeltuin werden tijdens de oriënterende gesprekken veel genoemd. 
Horeca en speeltuin als eerste. Een winkel pas later. Maar allemaal vanuit het perspectief om 
bezoekers een aantrekkelijk totaalaanbod te kunnen bieden, waardoor zij langer en vaker aanwezig 
zijn op het terrein van het ZNMC. 

 

De werkgroep heeft zich heel goed laten informeren of horeca, winkel en speeltuin de kern 
activiteiten van het ZNMC zullen versterken. En ook of deze onderdelen er voor zorgen dat 
bezoekers vaker een bezoek brengen en of de verblijfsduur per bezoek verlengd wordt. 

 
Uit alle onderzoeken bleek dat juist de samenhang tussen de onderdelen aantrekkelijk werkt voor 
bezoekers en er voor zorgt dat bezoekers langer blijven en regelmatiger terugkomen. 
De volgende bronnen hebben de werkgroep van informatie voorzien: 

 
- Geitenboerderij Ridammerhoeve in het Amsterdamse Bos, een zeer succesvolle 

onderneming (http://www.geitenboerderij.nl/): 
 

‘Welkom bij Geitenboerderij Ridammerhoeve. Ons bedrijf ligt op een schitterende plek, 
midden in het Amsterdamse Bos. Naast geiten lopen er ook kippen, varkens, koeien en 
paarden rond. Bezoekers zijn welkom een kijkje te nemen in de stallen terwijl onze 
werkzaamheden gewoon doorgaan. Door verschillende activiteiten op het gebied van 
educatie en zorg te organiseren, betrekt de boerderij de stadsbewoners uit de regio bij het 
boerenwerk. Naast de boerderij hebben we ook een moestuin waar we biologische groenten 
en kruiden verbouwen en een boerderijwinkel. Er zijn workshops kaasmaken en ook kunt u 
terecht om een feestje te vieren of een vergadering te beleggen. Uiteraard bent u ook van 
harte welkom voor een cappuccino op het terras terwijl de kinderen zich vermaken in de 
speeltuin!’ 

 

- Cijfers en trends, uitgegeven door de Rabobank. 
Een korte samenvatting is als volgt: 

• De sector horeca en recreatie profiteert optimaal van de aantrekkende economie. 

• Kwaliteit, gastvrijheid en beleving zijn van essentieel belang geworden om nog een 
meerprijs te kunnen realiseren. 

• Verblijf- en dagrecreatie integreren om meer beleving te creëren of de verblijfsduur te 
verlengen. 

• De aandacht voor duurzaamheid neemt toe. 
 

- Kenniscentrum Horeca – Successen in tijden van crisis 
"Toen ik me oriënteerde bij andere speeltuinen viel me op dat de kinderen door het dolle 
heen waren, terwijl de ouders er verveeld bij zaten, te wachten tot kindlief klaar was. Dat 
kon beter; dus focuste ik me op die kant van het verhaal. Ik zette fatsoenlijke stoelen neer, 
zorgde voor wifi en op elke tafel een paar tijdschriften. Ik schenk mijn koffie in kopjes in 
plaats van plastic bekertjes. En in plaats van alleen een vette hap serveer ik ook gezonde 
broodjes. Van die basisdingen die in de traditionele horeca al standaard zijn." 

http://www.geitenboerderij.nl/)
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Via multifunctionaliteit, diversiteit, gezamenlijkheid en aantrekkelijkheid wordt de verblijfsduur op 
het terrein van het ZNMC verlengd, worden de andere onderdelen van het centrum eerder bezocht 
en zullen ook bezoekers uit andere regio’s, zoals Purmerend en Amsterdam-Noord eerder hun weg 
vinden naar het ZNMC. 

 
Daarnaast levert het verpachten van de horeca en de winkel geld op, waardoor er uiteindelijk 
minder subsidie nodig zal zijn om het ZNMC complex te realiseren en draaiende te houden. 

 
Op grond van bovenstaande neemt het ZNMC horeca, winkel en speeltuin op in het ontwerp van 
een multifunctioneel centrum. Het ZNMC zal de exploitatie van horeca en winkel uitbesteden aan 
een ondernemer. De huuropbrengsten zijn vastgesteld met behulp van de Benchmark Misset 
Horeca, Cijfers en Trends van de Rabobank en Horeca Nederland: Gemiddelde huurprijs 7,2% van 
de te verwachten jaaromzet; omzet gerelateerde verhuur behoort tot de mogelijkheden. 
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10. Medegebruik: Kinderopvang 
 

Na de oriënterende gesprekken heeft het ZNMC met twee grote kinderopvangorganisaties 
gesproken over de mogelijkheid op het terrein van het ZNMC een kinderopvang te starten. 
De gedachte van het ZNMC hierachter 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. 
Op een kinderopvang zijn er niet alleen elke dag kinderen aanwezig, maar er is ook een permanente 
doorstroming van kinderen. Zodoende komen veel mensen op het terrein van het 
ZNMC/stadsboerderij. Dat genereert 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. 
Beide kinderopvangorganisaties zijn zeer enthousiast en geven aan heel graag met het ZNMC in zee 
te willen gaan. Begrijpelijk, want onder hun mogelijke klanten wordt kinderopvang bij/op een 
boerderij als een duidelijke meerwaarde beschouwd. 

 
Schoolbesturen zijn ook zeer geïnteresseerd in deze combinatie. 
Zo is er met Zaan Primair gesproken over een mogelijke samenwerking met de buitenschoolse 
opvang en het ZNMC, waardoor de omliggende scholen aantrekkelijker voor ouders worden om 
hun kind aldaar aan te melden. Vanuit die samenwerking is er weer gesproken over mogelijke 
kansen om kinderen met een handicap kennis te laten maken met de dieren van de stadsboerderij. 

 
Natuurlijk heeft het ZNMC onderzocht of een kinderopvang een degelijke basis is om een kansrijk 
en duurzaam verdienmodel te realiseren. Er zijn talrijke voorbeelden gevonden van een dergelijke 
constructie, van Integrale Kindcentra met scholen en kinderopvang tot Centra met scholen, 
woningen, kinderopvang, buurthuizen, zorgpraktijken. 
In Zaanstad is deze constructie ook al met instemming van de Gemeente Zaanstad toegepast: 
In het nieuwe Topsportcentrum De Koog mag de korfbalvereniging KZ een grote kantine huren van 
de Gemeente Zaanstad, waarbij KZ de huuropbrengst opbrengt door onder andere een groot deel 
van de kantine overdag onder te verhuren aan kinderopvang- organisatie Freekids. 

 

Dit heeft het ZNMC doen besluiten een ruimte voor kinderenopvang in het multifunctionele 
centrum op te nemen. Het ZNMC gaat niet zelf de opvang verzorgen. Het verhuurt de ruimte en 
laat de uitvoering over aan een kinderopvangorganisatie. 

 

De huuropbrengst, vastgesteld naar aanleiding van de bedragen die de Gemeente Zaanstad per 
vierkante meter aan kinderopvangorganisaties vraagt, wordt opgenomen in het verdienmodel. 
(€ 120 + € 50,- / prijspeil 2015 per vierkante meter per jaar/ indexatie jaarlijks). 
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11. Personeel, vrijwilligers, bestuur, Raad van Toezicht 
 

Er is nu 6,8 fte personeel in dienst. 
 

De verdeling is als volgt: Stadsboerderij 3,7 fte 
 Heemtuin 0,4 fte, 
 Schooltuinen 1,1 fte, 
 Educatie 0,9 fte 
 Directie 0,7 fte 

 

Het ZNMC tracht haar doel te bereiken met zo min mogelijk kosten. Om toch alle plannen te 
kunnen verwezenlijken zijn er zijn veel vrijwilligers nodig met diverse expertise. Op dit moment 
maakt het ZNMC gebruik van 80 vrijwilligers, die gezamenlijk 12.000 mensuren aan de diverse 
ZNMC voorzieningen besteden. Ook de leden Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd, op 
vrijwillige basis. 
Een verbeterde outillage zal zeker de aanwas van vrijwilligers stimuleren. Er dient een gericht 
wervingsplan te worden opgezet. Na realisatie van het gebouwencomplex en start begrazing met 
schaapskudde kan met nagenoeg eenzelfde aantal fte’s worden doorgewerkt. Met de aantekening 
dat: 

 

• Het ZNMC werkt t.b.v. educatietaken aan een poule van ex-leerkrachten, die (al dan niet als 
zzp-ers) namens het ZNMC kunnen worden ingezet. 

• De huidige werkzaamheden van het boerderijpersoneel hebben wij geanalyseerd. Door een 
efficiëntieslag toe te passen en de inzet van de cliënten van Odeon en de vrijwilligers te 
optimaliseren, kan een deel van het huidige boerderijpersoneel de werkzaamheden m.b.t. 
de schaapskudde uitvoeren. Wel zal het ZNMC een aantal vakkundige 
invallers/schaapherders achter de hand moeten hebben in geval van ziekte e.d.. Deze zijn in 
principe beschikbaar. 

• De behoefte aan meer vrijwilligers vraagt om een gerichte werving en een goede 
coördinatie. Op dit moment zijn de vrijwilligers gekoppeld aan de diverse onderdelen van 
het ZNMC. Elk onderdeel coördineert zelf de inzet van de vrijwilligers. 
Het aantal vrijwilligers zal toenemen. De inzet van de vele vrijwilligers zullen wij in onze 
nieuwe omgeving zo optimaal mogelijk moeten coördineren. Dat vereist een geheel andere 
benadering. Wij zullen een coördinator aanstellen, die in overleg met andere stichtingen en 
vereniging, de inzet van de vrijwilligers zal optimaliseren. 

 

Met het oog op bovengenoemde zaken wordt in de begroting van de nieuwe exploitatie 0,5 fte aan 
de huidige formatie toegevoegd. 

 

• De in dit bedrijfsplan beschreven plannen betekenen tevens dat directie en RvT aandacht 
besteden aan samenstelling en opvolging van de RvT. Het is binnen deze kleine stichting 
altijd al zo geweest, dat benodigde, aanvullende expertise werd binnengehaald via nieuwe 
Rvt-leden. Besloten is dat een goede mix van relevante competenties binnen het bestuur 
leidend zal zijn bij het op korte termijn aantrekken van nieuwe leden RvT. Naast kennis en 
kunde op het gebied van de kernactiviteiten dient tevens o.a. kennis op het gebied van 
vastgoedverhuur en financiën aanwezig te zijn. 
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In verband met het feit dat de beoogde nieuwbouw t.b.v. het ZMNC tijdelijk specialistische kennis 
behoeft stelt het ZNMC zich ten doel dat deze bouw begeleid wordt door een bouwcommissie met 
tenminste drie onafhankelijke specialisten op dit gebied. Hiertoe hebben de heren Peter Kieft 
(bouwmanagement) en Piet Middelhoven (projectontwikkeling) zich reeds bereid verklaard. Met 
enkele andere kandidaten met specifieke expertise wordt thans gesproken. 

 
 

12. Bezoekersaantallen 
 

De inwoners van Gemeente Zaanstad en omstreken krijgen te maken met een compleet nieuwe 
multifunctioneel centrum, een stadsboerderij met schaapskudde, inclusief aantrekkelijke horeca 
voorziening en fijne speelgelegenheid. 
Het spreekt voor zich dat de bezoekersaantallen zullen toenemen, waarschijnlijk nog meer dan 15 
jaar geleden, toen de boerderij een (eerste) speeltuin in gebruik nam en het bezoekersaantal met 
25% toenam. 
Wij zetten alles nog even op een rij: 

 

• Nieuw multifunctioneel centrum 

• Meer- en andersoortige educatieve activiteiten 

• Podium voor duurzaamheid 

• Stadsboerderij met schaapskudde 

• Horeca & Winkel 

• Kinderopvang 

• Speeltuin 
• Nieuwe doelgroepen en bezoekersstromen 

 
Een toename bezoekersstromen van ± 30% in de eerste jaren is o.i. een conservatieve inschatting. 
Bij een zich op de juiste manier profilerend centrum zal de toename van de bezoekersaantallen 
blijvend zijn of eerder nog toenemen. 
Voor deze inschatting is gebruik gemaakt van diverse benchmarks. (o.a. ‘Cijfers en trends’ - 
Rabobank, Cijfers- en onderzoek – Horeca Nederland) 

 

ZNMC 

BEZOEKERSSTROMEN ZNMC/EDUC BOERDERIJ SCHOOLTUIN SUBTOTTAAL HEEMTUIN TOTAAL 

 
Gem. 2006-2016 

 
26.800 

 
81.400 

 
9.500 

 
117.700 

 
30.300 

 
148.000 

Prognose nieuwe opzet 40.000 115.000 10.000 165.000 30.000 195.000 
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13. Financiën 
 

13.1 Financiën 2015 
ZNMC EXPL. 2015 ZNMC/EDUC. KDV HORECA WINKEL BOERDERIJ SCH.TUIN HEEMTUIN TOTAAL 

 + O&A        
KOSTEN         
personeel 164.500    184.700 62.600 35.000 446.800 

organisatie 24.300    6.500 2.000 4.500 37.300 

activiteiten 24.000    23.000 1.500 4.500 53.000 

huisvesting 10.800    36.500 4.700 6.500 58.500 

verricht groot ond. 24.900      5.000 29.900 

reservering groot ond.      34.000  34.000 

kapitaallasten  invest        0 

 248.500    250.700 104.800 55.500 659.500 

         
INKOMSTEN         
educatie 46.900     28.400  75.300 

verkoop  dieren/prod. 1.500    3.200 1.500  6.200 

overig 10.600    21.500  10.800 42.900 

overig subsidie 13.900       13.900 

 72.900    24.700 29.900 10.800 138.300 

te subsidieren: 175.600    226.000 74.900 44.700 521.200 

 
Hierbij nog inbegrepen de kosten voor Onderzoek & Advies, die per 2017 geheel vervallen. Dit is 
besloten tijdens de totstandkoming van dit bedrijfsplan. Een ingreep die al ongeveer 60.000 heeft 
bespaard. Er is momenteel geen sprake van kapitaalslasten/afschrijving m.b.t. gebouwen. 

 

13.2 Toekomstige financiële situatie 
ZNMC TOEKOMST.EXPL ZNMC/EDUC. KDV HORECA WINKEL BOERDERIJ SCH.TUIN HEEMTUIN TOTAAL 

     incl. kooi    
KOSTEN         
personeel 129.000 2.000 1.000 1.000 186.500 61.200 32.600 413.300 

organisatie 24.000 500 500  4.500 2.500 3.500 35.500 

activiteiten 41.500    41.500 3.000 5.500 91.500 

huisvesting 81.200 4.500 2.500 2.000 22.500 4.500 5.700 122.900 

kapitaallasten invest 64.500 17.000 11.200 4.800    97.500 

 340.200 24.000 15.200 7.800 255.000 71.200 47.300 760.700 

         
INKOMSTEN         
verhuur p.m. 35.000 30.000 11.000    76.000 

educatie 55.000 5.000   5.000 35.000  100.000 

groenbeheer     66.500   66.500 

verkoop dieren/prod. 1.500    30.000 1.500  33.000 

overig 17.500    25.000  7.500 50.000 

 74.000 40.000 30.000 11.000 126.500 36.500 7.500 325.500 

te subsidieren: 266.200 -16.000 -14.800 -3.200 128.500 34.700 39.800 435.200 

 
Relevant zijn hier m.n. de kapitaalslasten m.b.t. het nieuwe Zaans Natuur & Milieu Centrum en de 
met € 200.000 toegenomen inkomsten, onder meer uit verhuur, groenbeheer (begrazing) en 
verkoop dieren/producten. 
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13.3 Toekomstige financiële situatie, gespecificeerd 
 

Investeringen en exploitatie ZNMC bij 100% lening 25 jr-2% versie mei 2017        
INVESTERINGEN NIEUW MULTIF.  ZAANS NATUUR & MILIEU CENTRUM  OVERIG      

ZNMC / Educ. KDV HORECA WINKEL TOTAAL boerderij schooltuinen heemtuin TOTAAL BTW 21% TOTAAL incl 

      incl. kooi      
gebouw 924.800 330.700 216.400 94.400 1.566.300 375.000 

25.000 
  1.941.300 407.673 2.348.973 

overig 125.000    125.000 *  150.000 27.750 177.750 

speelweide/toestellen 0    0    0 0 0 

TOTAAL 1.049.800 330.700 216.400 94.400 1.691.300 400.000   2.091.300 435.423 2.526.723 

raming schenkingen           400.000 

te vorderen btw           235.423 

           1.891.300 

KOSTEN            
personeel            
directie 35.300 2.000 1.000 1.000 39.300 15.000 7.500 7.500 69.300   
educ.medewerkers 66.700    66.700  52.700  119.400   
beheerders      57.400  24.100 81.500   
onderhoudsmedew.      38.100   38.100   
dierenverzorgers      70.000   70.000   
0,5 fte 20.000    20.000 5.000   25.000   
overig 7.000    7.000 1.000 1.000 1.000 10.000   
organisatie            
kantoor/administratie 7.500    7.500    7.500   
druk- en copieerkosten 5.000    5.000  1.000  6.000   
huishoudelijke kosten 1.500    1.500 500 500 1.000 3.500   
vrijwilligers 5.000    5.000 2.000 500 2.000 9.500   
overig 5.000 500 500  6.000 2.000 500 500 9.000   
activiteiten            
voorz. verhuurder 15.000    15.000    15.000   
educatie 20.000    20.000  2.500  22.500   
kosten vee      25.000   25.000   
vervoer      8.000   8.000   
PR 5.000    5.000 1.000  1.000 7.000   
overig 1.500    1.500 7.500 500 4.500 14.000   
huisvesting            
kapitaallasten  invest 64.500 17.000 11.200 4.800 97.500    97.500 berekend incl.200.000 btw 

voorz. groot onderhoud 48.000    48.000    48.000 

onderhoud gebouwen 5.000 2.000 1.000 500 8.500 5.000 1.000 1.000 15.500   
idem tuinen/terreinen 4.000    4.000 7.500 1.500 1.500 14.500   
klein inventaris 6.000    6.000 6.000 1.000 2.000 15.000   
heffingen/verzekering 8.000 1.000 500 500 10.000 2.000   12.000   
energie/water 200    200 1.000  200 1.400   
overig 10.000 1.500 1.000 1.000 13.500 1.000 1.000 1.000 16.500   
 340.200 24.000 15.200 7.800 387.200 255.000 71.200 47.300 760.700   
INKOMSTEN            
verhuur p.m. 35.000 30.000 11.000 76.000    76.000   
educatie 55.000 5.000   60.000 5.000 35.000  100.000   
groenbeheer      66.500   66.500   
verkoop dieren/prod. 1.500    1.500 30.000 1.500  33.000   
overig 7.500    7.500 15.000  7.500 30.000   
giften en donaties 10.000    10.000 10.000   20.000   
 74.000 40.000 30.000 11.000 155.000 126.500 36.500 7.500 325.500   
* = 6% btw            
te subsidieren: 266.200 -16.000 -14.800 -3.200 232.200 128.500 34.700 39.800 435.200   

 
In dit overzicht gaan we er vanuit dat speelweide, schaapskooi en kudde (groen) via schenkingen en 
fondswerving kunnen worden gerealiseerd. De investeringen achter “overig” betreffen 
museale/educatieve inrichtingskosten en aankoop van een schaapskudde. Energiekosten betreffen 
kosten drinkwater; het gebouw wordt duurzaam -“nul-op-de-meter”- gerealiseerd. 
De financieringslasten van € 97.500 ten opzichte van de huidige situatie  -zonder kapitaalslaten- 
vormen een relevant verschil. Daartegenover staat een aanzienlijke vergroting van de inkomsten. 
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Er zijn mogelijkheden om (een deel van de) btw m.b.t. de nieuwbouw terug te vorderen. Ten 
aanzien van de BTW kan gesteld worden dat het in de aard van de geplande 
ondernemersactiviteiten ligt dat de BTW afgetrokken kan worden. Dat is duidelijk m.b.t. het horeca 
gedeelte en m.b.t. een schaapskooi in het kader van schapenhouderij en begrazing. Het geldt ook 
voor museale activiteiten, maar weer niet voor onderwijs activiteiten. Voor het onderdeel 
kinderdagopvang is er enige onduidelijkheid. Alles overziend is daarom is besloten 200.000 btw 
(45% van de totale btw kosten) mee te nemen bij de berekening van de kapitaalslasten. 

 
 

13.4 Risico’s 
Een bedrijfsplan bevat altijd aannames en onzekerheden. 
Zaken om bij stil te staan zijn onder andere: 

 

• Verhuurdersrisico kinderopvang en/of horeca 

• Mindere toename bezoekersstroom 

• Het eigenaarschap van het centrum 
• Gemeentelijke beleidswijzigingen 

 
Daar het bij het realiseren van dit bedrijfsplan om grote bedragen gaat, is het noodzakelijke een 
goede risico analyse uit te voeren. De risico analyse is in dit plan opgenomen als bijlage nr. 2 

 
Naar aanleiding van het resultaat van die analyse zien wij de realisering van het bedrijfsplan met 
vertrouwen tegemoet. 

 

 
 

Globale impressie nieuw centrum: kijkrichting oost 



Bedrijfsplan ZNMC mei 2017 24  

14. Financiering 
14.1 Resumé 
Voor de realisatie van bovenstaande plannen is ± € 2.500.000 inclusief btw nodig.  
Het ZNMC verwacht via toezeggingen, fondswerving en eigen reserveringen ongeveer 
€ 400.000 te kunnen bijdragen aan de totale kosten. Daarmee verwachten we de schaapskooi en 
schaapskudde te kunnen financieren. Na aftrek van terug te vorderen btw resteert een benodigde 
investering van ± € 1.900.000. 
Indien sprake zal zijn van concrete deelname aan inrichting van educatief centrum en/of terrein 
door ondernemingen als Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HVC en/of 
energiemaatschappijen, kan ook uit die hoek een bijdrage worden verwacht. 
Omdat de begroting op basis van eenvoudige opstallen is samengesteld, zullen meerdere subsidies 
eerder leiden tot verbetering van de inrichting/opstallen dan van een significante verlaging van het 
geraamde geïnvesteerde bedrag. 
In de plannen is evenwel rekening gehouden dat ca. € 1.900.000 gefinancierd moet worden, waarbij 
wij rekenen met een rente van 2% en een looptijd van leningen van 25 jaar. Hierbij is ervan 
uitgegaan dat het merendeel gebouwen betreft met een levensduur van 25 jaar. In de maximale 
benadering geeft dit een financieringslast van rente en afschrijving van € 97.500 (incl. 200.000 btw). 

 

14.2 Geen medefinanciering 
Het ZNMC kiest er niet voor om participanten het multifunctionele centrum mede te financieren. 
Daar zijn verschillende redenen voor. 
Het zou het centrum onnodig duurder maken. Gezamenlijke voorzieningen creëren, zoals 
bijvoorbeeld natte cellen, is niet mogelijk. Het beheer van de gebouwen is, voorbeelden in de buurt 
te over, veel lastiger. Ook wordt het veel gecompliceerder om adequaat oplossingen te realiseren 
als iets in de bedrijfsvoering niet goed gaat. Het bewaken van de identiteit van het ZNMC is 
moeilijker en het afbreuk risico van het centrum wordt hiermee vele malen groter. 

 

14.3 Vragen aan de gemeente Zaanstad 
Om het hier geschetste plan te kunnen uitvoeren vraagt het ZNMC aan de gemeente Zaanstad: 

• Een (voor-)investering van ca. € 1.900.000, terug te betalen in 25 jaar tegen een rente van 
2% 

• Een fiat om delen van het openbaar groen d.m.v. schapenbegrazing voor langere tijd te 
mogen beheren, conform gemeentelijke notitie Schapenbegrazing in en rond het 
Darwinpark d.d. 06-03-2017 (ca 30 ha). Hierbij is onder meer rekening gehouden met de 
ervaringen en evaluatie van de begrazingspilot langs het Westerwindpad. 

• Een vergunning om op stadsboerderij Darwinpark een nieuw educatief centrum, incl. 
horeca en kinderopvang, te mogen bouwen en medewerking bij de aanleg van een 
parkeerplaats nabij dit centrum. 

• Financiering van parkeerplaats en speelweide door de gemeente Zaanstad. 
• Ondersteuning (zo nodig) bij fondswerving. 

 
Omgekeerd mag de gemeente Zaanstad van het ZNMC verwachten dat: 

• De gemeentelijke subsidie, die in 2016 nog € 520.000 bedroeg  -en in 2017 al wordt 
teruggebracht tot € 460.000- uiteindelijk met ruim 15% zakt tot € 440.000. 
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• Daarnaast levert de (voor-)investering van ca. € 1.900.000 de gemeente jaarlijks een 
terugbetaling van bijna € 100.000 op. 

• Het ZNMC via fondswerving/giften 400.000 bijdraagt aan de totale kosten. 
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15. Conclusies 
 

• Vervanging van huidige locatie en onderkomen van het Zaans Natuur & Milieu Centrum is 
een noodzaak, voor het duurzaam voortbestaan . 

 
• Een duurzaam en multifunctioneel gebouw, schaapskudde, horeca, winkel en speeltuin 

dragen bij aan een aantrekkelijke, stedelijke voorziening, alsmede een beter ZNMC 
verdienmodel. De financieringslasten ten gevolge van de nieuwbouw worden 
ruimschoots gecompenseerd door hogere opbrengsten. 

 
• Er is een bedrag van € 2.500.000 nodig om alle investeringen te realiseren. Van deze 

€2.500.000 zal € 400.000 via fondswerving bijeengebracht kunnen worden en kan een 
belangrijk deel van de btw worden teruggevorderd. Een investering van ca. € 1.900.000 
resteert. 

 

• De inkomsten nemen toe met ca. € 200.000, zodat zelfs na betaling van de jaarlijkse 
financieringslasten van € 97.500 een lager, benodigd subsidiebedrag ter financiering 
resteert: ± € 440.000 i.p.v. € 520.000 (in 2016). Dat betekent een totale subsidieverlaging 
van ruim 15%. 

 
• De huidige locatie van het Zaans Natuur & Milieu Centrum (incl. Natuurmuseum) wordt 

vrijgespeeld, zodat wellicht een bouwkavel ter waarde van ± € 500.000 ter beschikking 
van de Gemeente Zaanstad komt. 

 
• De begroting van architect Carrée is door een gespecialiseerd extern bureau -Bouwkosten 

Advies T.M. Laan te Oostwoud- gecontroleerd (sept. 2016). De exploitatie begroting, 
inclusief bouwkosten en daaruit voortvloeiende kapitaalslasten, zijn hierop gebaseerd. 

 
 

De calculatie van Bouwkosten Adviesbureau T.M.Laan is in dit bedrijfsplan opgenomen als 
bijlage 3. 



 

 


