Koning wil graag ijsberen zien bij opening Wildlands
18-03-2016 18:53
Vandaag opende koning Willem-Alexander Wildlands, de grote vervanger voor het 80 jaar oude dierenpark
Emmen. Martijn Anemaat, evenementen coördinator van Wildlands is verantwoordelijk voor het programma
van de opening. Omdat de koning maar 1,5 uur op bezoek was, had Anemaat de ijsberen uit de tour geschrapt.
Echter, op verzoek van de koning zijn deze weer teruggeplaatst in het programma. De koning wilde ze graag
zien. Koning Willem-Alexander is nu per golfkar door het park gereisd om tijd te winnen. [caption
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Nederland, Emmen, 18-03-'16; Koning WillemAlexander opent het nieuwe Wildlands Adventure Zoo Emmen.
Foto: Kees van de Veen[/caption] 3 Werelden Wildlands is geen traditionele dierentuin geworden. Het is een
prachtige mix van vermaak, attracties, educatie en dieren. Er zijn drie werelden ontwikkeld, met ieder hun eigen
karakter: Jungola (tropische jungle met o.a. olifantenvallei met boatride, touwbruggen en jungletheater)
Serenga (savanne met o.a. safariride in een oude truck, giraffen, bavianen en goudmijn) Nortica (poolgebied
met o.a. ijsberen, een 4D ride uit Taiwan en een poolstation) Feiten Wildlands Een aantal feiten op een rij over
het nieuwe Wildlands:
Er wonen 7000 dieren in Wildlands Het park is zo’n 22 hectare groot De tropische beplanting van de kas (de
grootste van Europa) is ingevlogen uit Costa Rica In het park is er gratis WIFI voor bezoekers De bouw van
Wildlands kostte zo’n 200 miljoen euro De laatste maanden zijn er 300 mensen per dag aan het werk geweest
met de bouw Wildlands rekent op 1,3 miljoen bezoekers per jaar (omzet 30 miljoen euro per jaar) Dat waren er
600.000 in het oude dierenpark Er waren 300 nieuwe vacatures door de komst van Wildlands. Er reageerden
ruim 4400 sollicitanten. Er zijn nog twee theaters in aanbouw met 800 en 300 zitplaatsen. Per jaar moeten
daar 140 voorstellingen plaatsvinden. De theaters openen in de zomer van 2016. Wildlands gaat op 25 maart
open voor publiek Een kaartje kost € 30,- aan de kassa en € 29,- online
Dit artikel is geschreven door: Wendy Oude Veldhuis van Animatiewerk.nl.
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