Prima resultaten voor dierenparken in 2015
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Afgelopen weken publiceerden we op deze website mooie cijfers van dierenparken die een groei hadden
gerealiseerd in 2015. Uit het persbericht van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) blijkt dat het
totaalbezoek in 2015 van de 12 NVD Dierentuinen licht is gedaald naar 9,5 miljoen. Een administratieve correctie
van 400.000 bezoekers bij Burgers' zoo is de oorzaak van de lichte totaaldaling. Anders was het eindresultat
positief uitgevallen.
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IJsbeertweeling in Diergaarde Blijdorp[/caption] De
resultaten over 2015 van de 12 NVD parken zijn net ietsje lager dan in 2014. Als we de cijfers op langere
termijn bekijken, dan ziet het bezoek aan de Nederlandse dierenparken er vrij constant uit. (2014: 9.794.000,
2013: 9.445.000, 2012: 9.416.500, 2011: 9.555.500, 2010: 9.289.500.) De NVD wilde de cijfers van de
individuele parken niet prijsgeven. Inmiddels hebben de meeste parken via een persbericht of de locale media
hun cijfers over 2015 gepubliceerd. (deels ook schattingen in de laatste week van 2015.) Zie onderstaand
overzicht: 2014 (cijfers NVD) 2015 Apenheul 581.000 550.000 -5,3% Artis 1.314.403 1.342.000 2,1% Burgers
Zoo 1.415.000 1.040.804* Dierenpark Amersfoort 792.152 801.000 1,1% Dierenpark Emmen 695.250 778.680
12,0% (opgave) Dierenrijk 250.000 250.000 0% Diergaarde Blijdorp 1.400.000 1.520.000 7,3% Dolfinarium
650.000 Gaia Zoo 477.000 475.000* Ouwehands Dierenpark 985.000 997.500 1,3% Safaripark Beekse Bergen
875.000 904.500 3,3% Vogelpark Avifauna 359.380 TOTAAL 9.794.185 9.500.000 Als we op basis van
bovenstaande gegevens een rekensommetje maken, dan blijkt dat de ontbrekende parken in 2015 ruim
524.000 bezoekers minder hebben ontvangen. Dat komt uit op een krimp van gemiddeld 16,6%. De meeste
parken komen in de loop van dit jaar met een jaarverslag. daaruit zal ongetwijfeld blijken waar de grootste
klappen zijn gevallen. (* aanvulling 8-1-2015: We hebben achteraf nog bezoekcijfers toegevoegd van parken.
Met name de cijfers van Burgers Zoo hebben een verklaring. ) Enkele cijfers van niet-NVD Dierenparken: Zoo
Overloon (met kerst de 100.000 gepasseerd) en AquaZoo Friesland (90.000). Beide parken tellen hun cijfers
vanaf de overname door Libema in februari 2015. Het persbericht van de NVD maakt nog een bijzondere
vermelding van de sluiting van Dierenpark Emmen op de huidige locatie, na 80 jaar. In maart 2016 wordt het
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Pandasia in Ouwehands Dierenpark[/caption]
Verwacht in 2016 In 2016 zal Wildlands in Emmen de deuren openen en zal in het Dolfinarium het nieuwe
verblijf van de zeeleeuwen in gebruik worden genomen. GaiaZOO richt zich op het Noordelijk halfrond en
bouwt een imposante doorloop voliere voor monniksgieren en andere trekvogels van de Taiga. In Avifauna
verrijst een Zuid-Amerikaans nevelwoud: Nuboso, waar naast dwergapen zoals de keizer snorrenbaard
tamarins, ook de kolibrie te zien zullen zijn. Naast de bouw van het nieuwe verblijf voor de reuzenpanda’s zal in
Ouwehands Dierenpark de nieuwe gieren volière worden geopend. Meer informatie: www.nvddierentuinen.nl
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