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Binnen de Raad van Toezicht zijn twee commissies actief, te 

weten de financiële commissie en de benoemings- en remune-

ratiecommissie. De financiële commissie werd gedurende 2014 

gevormd door dhr. W.H.J.M. van der Loo (commissievoorzitter) en 

dhr. D.P.M. Verbeek. De benoemings- en remuneratiecommissie 

bestaat uit dhr. J.P. de Jong (commissievoorzitter), dhr. D.P.M. 

Verbeek en dhr. C.J. Kalden.

Volgens de statuten van de Stichting Koninklijke Rotterdamse 

Diergaarde (art. 9 lid 2c) hebben de gemeente en de onderne-

mingsraad beide het recht één lid voor de Raad van Toezicht voor 

te dragen. De gemeente heeft in 2013 afgezien van haar recht om 

een lid van de Raad van Toezicht te benoemen. Dhr. J.P. de Jong is 

op voordracht van de ondernemingsraad benoemd.

De directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke Rotterdamse 

Diergaarde werd in 2014 gevormd door de heer ir. M.S.P. Damen.

DOELSTELLING

Het statutaire doel van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Dier-

gaarde is het steunen en uitdragen van natuurbehoud in de breed-

ste zin van het woord, door middel van het exploiteren van een 

dierentuin en botanische tuin (Diergaarde Blijdorp): in het bijzonder 

het beheren en tonen van en fokken respectievelijk kweken met 

haar zoölogische en botanische collectie. Dit doel komt voorts tot 

uitdrukking in het educatieve beleid, de onderzoeksactiviteiten en 

in de steun van de Stichting aan natuurbeschermingsprojecten, 

maar vooral door in een voorbeeldfunctie de natuurbehoudsge-

dachte uit te dragen, op zodanige wijze dat Diergaarde Blijdorp 

voor de bezoekers ook een aangename vrijetijdsbesteding biedt. 

De presentatie van de collectie wordt daarom mede vormgegeven 

op basis van recreatieve aantrekkelijkheid, waarbij het welzijn van 

planten en dieren voorop staat. De afgelopen jaren is dit in de Dier-

gaarde herzien, ingegeven door veranderingen in de buitenwereld. 

Om onder deze omstandigheden een levensvatbare Diergaarde 

mogelijk te maken, is de doelstelling aangepast in de instandhou-

ding van de Diergaarde, voorts het bieden van recreatie en educa-

tie, het bijdragen aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en 

de instandhouding van biodiversiteit op aarde door actief deel te 

nemen aan fokprogramma’s en bij te dragen aan natuurbescher-

mingsprojecten in situ.

RAAD VAN TOEZICHT EN 
DIRECTIE / BESTUUR

Functie Benoemd Aflopen 1e termijn

Dhr. drs. D.P.M. Verbeek Voorzitter 1-1-2008 31-12-2011

Dhr. drs. W.H.J.M. van der Loo Vice-voorzitter 1-1-2014

Mw. drs. B.J.G. van Spaendonk Lid 1-1-2014

Dhr. drs. D.C. van Veen Lid 1-1-2014

Dhr. drs. C.J. Kalden Lid 1-1-2008 31-12-2011

Dhr. C.R. Ouwerkerk Lid 1-1-2010 31-12-2013

Dhr. drs. J.P. de Jong Lid 1-4-2010 31-12-2013

De Raad van Toezicht van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde bestond gedurende 2014 uit de volgende personen:
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VOORWOORD VAN DE 
RAAD VAN TOEZICHT

In 2014 kwamen alle puzzelstukjes op hun plaats terecht. Na ruim 

een jaar van inspanningen kreeg de Diergaarde in de zomer einde-

lijk een lening met gemeentegarantie ter dekking van de bij de re-

organisatie ontstane frictiekosten. Daarmee komt de Diergaarde 

financieel in wat rustiger vaarwater en is de liquiditeit geen punt 

van zorg meer. Daarmee kon deze fase in de geschiedenis van de 

Diergaarde afgerond worden. 

Drie leden van de Raad van Toezicht traden aan het begin van 

het jaar statutair af. De Raad van Toezicht is de dames Insinger 

en Matthijssen en de heer Van Oranje dankbaar voor hun grote 

inzet voor Diergaarde Blijdorp de afgelopen jaren. Mede dankzij 

hun inzet heeft de Diergaarde de afgelopen roerige periode goed 

doorstaan.

De drie ontstane plaatsen binnen de Raad van Toezicht zijn 

ingevuld met personen met speciale aandachtsgebieden; op 

deze manier is er voor alle uiteenlopende werkterreinen van de 

Diergaarde expertise en aandacht binnen de Raad van Toezicht. 

De heer Van der Loo volgt mevrouw Insinger op wat betreft 

financieel gebied. Op het gebied van marketing en communica-

tie volgt de heer Van Veen de heer Van Oranje op. Mevrouw Van 

Spaendonck volgt mevrouw Matthijssen op en heeft met name 

horeca en retail als aandachtsgebied.

Niet onvermeld moet blijven het overlijden van J.S.C. (Jacques) 

Schoufour, oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van de Dier-

gaarde en de drijvende kracht achter de lancering en met name 

de financiering van het Masterplan. Zonder hem zou de Diergaar-

de er nooit zoals nu uitgezien hebben.

De Raad van Toezicht kwam in 2014 zeven maal bijeen; vijf keer 

voor een reguliere vergadering, één keer voor een inspiratiedag in 

Zoo Antwerpen en eenmaal voor het besturendiner. De belang-

rijkste onderwerpen waren het vaststellen van de jaarrekening 

2013, de nieuwe huisstijl van de Diergaarde en het opvolgen van 

het toekomstplan voor een levensvatbare Diergaarde. Ook werd 

veel aandacht besteed aan het afsluiten van een lening met 

gemeentegarantie ter financiering van de bij de reorganisatie 

ontstane frictiekosten. De financiële commissie kwam in 2014 

vijf maal in vergadering samen, de beoordelings- en remunera-

tiecommissie twee maal. Daarnaast voerde de Raad van Toezicht 

tweemaal overleg met de Ondernemingsraad en werd het func-

tioneringsgesprek met de directeur gevoerd.

Terugkijkend op de afgelopen jaren is er vanuit de Raad van Toe-

zicht veel bewondering voor de wijze waarop de medewerkers 

van de Diergaarde zijn omgegaan met de opgelegde subsidiekor-

ting in combinatie met de economische recessie. In grote saam-

horigheid hebben de medewerkers zich van deze moeilijke taak 

gekweten, met succes! De Diergaarde is zich ook tijdens de hele 

personele ombouw blijven ontwikkelen en zowel vakcollega’s 

als dagbezoekers weten de weg naar de Diergaarde nog goed te 

vinden. Er staat nu een basis voor een springlevende organisatie 

die zich de komende jaren weer volop bezig kan houden met de 

verdere ontwikkeling van de Diergaarde, om haar voortrekkersrol 

in de dierentuinwereld verder uit te bouwen.

Drs. D.P.M. Verbeek

Voorzitter Raad van Toezicht
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Na een aantal roerige jaren is de Diergaarde in 2014 weer in rusti-

ger vaarwater terecht gekomen. De definitieve ommekeer vond 

plaats in 2013 met de lancering van Olli en een landelijke TV-com-

mercial die ook nog eens de Gouden Loeki won. In 2014 kwam de 

organisatie meer tot rust en kon beginnen zich voor te bereiden 

op de toekomst. Voor dat doel maakte het MT een studiereis naar 

drie Duitse dierentuinen. Het was een relatief rustig jaar op het 

gebied van projecten en gebeurtenissen wat betreft dieren en 

meer een jaar om ons intern voor te bereiden op de komende 

jaren. 

De Diergaarde nam definitief afscheid van de medewerkers, voor 

wie na de reorganisatie geen plaats meer was en het aantal me-

dewerkers in dienst van de Stichting daalde tot 161 fte. Inmiddels 

zijn er 15 medewerkers onder de Leisure CAO aangenomen. Er 

werd onderhandeld over een nieuwe Leisure CAO, die vanaf 2015 

van kracht wordt.

Er werden geen grote bouwprojecten opgeleverd, maar met de 

restauratie en herbestemming van de addaxenstal (nu: bosbuf-

fels) en penseelzwijnenstal (nu: mhorrgazellen) en de restauratie 

van de lelievijver zijn toch weer een aantal kleinere projecten 

met veel achterstallig onderhoud opgeleverd. Verder werd 2014 

besteed aan de restauratie en herbestemming van de voormalige 

giraffenstal en theeschenkerij tot leeuwenverblijf en restaurant 

“De Poort van Azië”. Deze worden begin 2015 geopend. 

Ook op dierengebied was 2014 relatief rustig, hoewel een aantal 

geboorten wel voor de vakmensen interessant is, zoals jonge 

blauwe stekelleguanen, zeven pinguïns en aan het eind van het 

jaar een gorilla en twee ijsbeertjes. De drie laatste jongen zullen 

echter pas in 2015 voor veel toeloop zorgen.

Op marketinggebied leidden acties met de Postcode Loterij en 

met de HEMA tot veel toeloop, evenals de Kek Mama dag begin 

november; die laatste zorgde zelfs voor files op de snelweg.

Het aantal bezoekers in 2014 lag fors lager dan in 2013, hoofd-

zakelijk door een andere manier van registeren van abonnement 

bezoeken en het lager schatten van het percentage gratis bezoe-

ken. Het aantal mensen met een dagkaartje was sinds 2003 niet 

meer zo hoog en dat verklaart ook het positieve bedrijfsresultaat 

over 2014. Ook de horeca en de souvenirs zijn aanzienlijk hoger 

geëindigd dan begroot was. Inkomsten uit de zakelijke markt, 

alsmede het aantal abonnementsbezoeken zijn in 2014 lager uit-

gevallen dan begroot en daarvoor zijn voor 2015 bijzondere acties 

in gang gezet.

Kortom, de Diergaarde kan met grote tevredenheid terugkij-

ken op dit ‘tussenjaar’ en met twee jonge ijsberen, twee jonge 

gorilla’s, een jonge olifant en een nieuw leeuwenverblijf en de 

terugkeer van de okapi’s in een spectaculair biotoop zijn de ver-

wachtingen voor 2015 hoog gespannen.

Ir. M.S.P. Damen

directeur-bestuurder
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De dierverzorgers van het Oceanium konden uit het aquarium 

van Le Croisic in Frankrijk octopussen verwerven. Voor de tweede 

keer in de geschiedenis van de Diergaarde kwamen de eitjes die 

na de paring gelegd werden, ook uit. De paralarven werden ach-

ter de schermen onder verschillende omstandigheden gehou-

den, om de kans op succes te vergroten. Dat betrof verschillende 

temperaturen en verschillende soorten voer. Helaas is het niet 

gelukt om ze succesvol over te laten gaan naar het volgende 

stadium; dat van larve. 

Uit het aquarium in Boulogne-sur-Mer in Frankrijk konden twee 

koppels gitaarroggen verworven worden; de mannen zijn onver-

want aan de vrouwen en alle geboren in Europa. Deze dieren zijn 

nu ongeveer 130 centimeter, maar kunnen het dubbele bereiken. 

Ze zijn te zien in het grote tunnelbassin. 

De stierkophaaitjes, die in 2013 geboren werden, zijn verhuisd 

naar Budapest. Aangezien de ouders nog uit het wild komen, zijn 

ze van grote waarde voor het Europese stamboek. De tapijthaai-

en verlieten de collectie, maar met elf soorten haaien heeft de 

Diergaarde nog steeds de grootste collectie haaien in Nederland.

De Atlantische steuren verhuisden naar Berlijn, in ruil voor Euro-

pese steuren, waarmee we het verhaal over de herintroductie 

van deze soort in Nederland beter kunnen vertellen. Helaas over-

leed een van beide dieren kort na aankomst.

Uit Artis arriveerden twee arapaima’s, waardoor er nu zes van 

deze onverzadigbare vissen in Amazonica rondzwemmen. Het 

totaal aantal vissen is overigens behoorlijk gestegen, met name 

door de toevoeging van 622 haringen en 446 ansjovisjes en 75 

neon tetra’s. Bij het vangen van de ansjovissen in de Oosterschel-

de waren de verzorgers zelf actief betrokken. Minstens zo in het 

oog springend zijn vijf Californische lipvissen, nu nog zo’n 40 

centimeter, maar dat gaat de komende jaren verdubbelen.

Op amfibieëngebied halveerde de collectie nagenoeg met het 

sluiten van de salamanderhoek in de Rivièrahal. Ook de pijlgif-

kikkers verlieten de collectie wegens gebrek aan een geschikt 

verblijf.

Uit Hongkong arriveerden 150 aldaar in beslag genomen schild-

padden; 32

driekielstraalschildpadden, 77 stralenschildpadden, 9 Madagas-

kar-spinschildpadden en 32 Griekse landschildpadden. Ze verlie-

ten nagenoeg allemaal gedurende het jaar de Diergaarde weer, 

om vanuit andere dierentuinen of bij particulieren deel uit te gaan 

maken van internationale kweekprogramma’s.

Hoewel we al een aantal jaren de fok van schildpadden remmen, 

omdat veel van onze bloedlijnen oververtegenwoordigd zijn, 

werden er wèl 3 McCords doosschildpadden geboren; een Ne-

derlandse primeur. Deze soort is afkomstig uit Guangxi in China 

en behoort tot de 25 meest bedreigde schildpadsoorten in de 

wereld.

Ook kropen er 1 pannenkoekschildpad en 2 Madagaskar-spin-

schildpadden en 3 stralenschildpadden uit het ei.

Bijzonder was de onverwachte geboorte van 8 blauwe stekelle-

guanen. De dieren zijn eierlevendbarend en de jongen werden dus 

op een goede morgen opeens in het verblijf aangetroffen. Twee 

hebben het helaas niet overleefd, de andere groeien als kool.

Twee opmerkelijke reptielensoorten verlieten de Diergaarde om 

plaats te maken voor andere soorten: de Cubaanse boa’s verhuis-

den naar Ouwehands Dierenpark. In hun plaats komen kaaima-

teju’s. De laatste Utila-leguaan stierf en in dat verblijf komen 

uiterst bedreigde Antilliaanse leguanen.

De weidevogelvolière werd gesloten om deze te verbouwen tot 

Congo-biotoop. Daarom verliet een groot aantal soorten de col-

lectie, zoals wintertaling, zomertaling, smient, Europese lepelaar, 

kluut, steltloper, kemphaan en tureluur. Andere complexen die 

gesloten werden, zijn, naast de eerder genoemde salamander-

hoek, ook de krokodillenhal (recent in gebruik voor tropische 

vogels) en de kinderboerderij. 

Een ander gevoelig verlies werd geleden bij de watervogels. 

Doordat vet in de grote vijver was terechtgekomen, raakte het 

verenpak van de daar verblijvende eenden lek. Dankzij grote 

inspanningen van de dierverzorgers en de medewerkers van 

vakgroep Onderhoud en Projecten, met inzet van Vogelklas Karel 

Schot, konden vele watervogels gered worden, maar helaas niet 

alle. Diverse uitbraken van vogelgriep in Nederland zorgden er-

voor dat de Diergaarde Blijdorp zich voorbereidde op het mogelijk 

vaccineren van onze collectie, als dat nodig mocht zijn om onze 

dieren te beschermen. Daartoe werd de te vaccineren collectie in 

DIERENCOLLECTIE
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kaart gebracht en alle noodzakelijke contacten met de autoritei-

ten weer aangehaald om, indien nodig snel te kunnen handelen.

Wel werd de Diergaarde getroffen door een uitbraak van pape-

gaaienziekte. Dat werd als eerste aangetroffen bij een groen-

vleugelduif die kort daarvoor uit een andere dierentuin naar ons 

verhuisd was. Hiervoor werd de Victoriaserre gesloten voor het 

publiek en alle vogels werden gevangen en behandeld. Toen bij 

controle bleek dat alle vogels vrij van deze ziekte waren, kon de 

Victoriaserre weer worden opgesteld.

Bij de pinguïns in het Oceanium is de fok nu echt definitief van 

de grond gekomen. Wederom werden er 3 (2.1) koningspinguïns 

geboren, plus 4 (2.2) ezelspinguïns. Bij de koningspinguïns werden 

drie dieren geruild voor vers bloed en een betere geslachts-

verhouding, maar in totaal bevat dit verblijf nu 42 pinguïns. Het 

verblijf kon wat vergroot worden door er de voormalige crèche 

bij te betrekken.

Voor het eerst sinds tien jaar produceerden de flamingo’s weer 

eieren. Helaas verdwenen deze na een aantal dagen, maar het 

begin is er weer. Bij de maraboes zijn jongen inmiddels wèl een 

traditie. Dit jaar werden er 2 (1.1) in het binnenverblijf geboren, 

maar ook een vrouwtje midden in de zomer in de volière, voor 

het oog van de bezoekers. Dat is een primeur voor Noord-Euro-

pa, want maraboes broeden normaal in onze winter, als het op 

het zuidelijk halfrond voorjaar/zomer is. Twee jongen van 2013 

vertrokken naar een Duitse dierentuin om daar in een volière 

te gaan wonen en dus niet gekortwiekt hoeven te worden. De 

kroeskoppelikanen brachten een recordaantal van tien jongen 

groot. Negen dieren konden worden afgegeven aan DierenPark 

Amersfoort en Dierenrijk bij Mierlo, die beide een grote volière 

geïnspireerd op onze Afrikaanse gierenrots gebouwd hebben. 

Een andere bijzondere soort die het in de Diergaarde al jaren goed 

doet, is de reuzentoekan, ook toco toekan genaamd. Er werden 

drie jongen grootgebracht; twee koppels verhuisden naar andere 

dierentuinen. Het verblijf in het Oceanium voldeed niet en werd 

omgebouwd voor pinché-apen. De bezoekers kunnen in de Victo-

riaserre nog reuzentoekans zien. 

Uit de nalatenschap van voormalig voorzitter van het bestuur van 

de Diergaarde, dhr. Schoufour, kwam een koppel paradijskraan-

vogels met hun twee jaar oude jong. De man van het koppel was 

vroeger van de Diergaarde naar de heer Schoufour verhuisd. Ook 

nieuw zijn zes manenduiven uit Vogelpark Avifauna voor de grote 

Aziatische doorloopvolière.

Bij de steppeslurfhondjes kon weer een jong grootgebracht 

worden; een vrouwtje dit keer, die net als haar oudere broer een 

jaar eerder naar de Zoo in Antwerpen verhuisde. In Europa leven 

nu vier steppeslurfhondjes: ons koppel, plus hun twee jongen in 

Antwerpen.

Op apengebied maakte de Diergaarde een goed jaar door. De 

witkruinmangabeys brachten twee jongen groot. Hoewel het 

oudste jong uit de groep vertrok, is de groep met acht dieren de 

grootste ter wereld in een dierentuin, samen met Dublin Zoo. 

Ook de jaren kwakkelende groep colobusapen bracht twee jon-

gen groot. De Françoislangoeren en de gorilla’s brachten elk één 

jong groot. Voor het eerst sinds jaren werd er ook bij de groep 

kuifmakaken een jong geboren, kort nadat onderzoek had uitge-

wezen dat het sperma van de man van bijzonder slechte kwaliteit 

was. Blijdorp nam afscheid van de laatste rhesusapen; ook de 

groep grote witneusmeerkatten werd kleiner door het sturen 

van twee dieren naar een andere dierentuin. De andere dieren van 

deze soort zullen in 2015 vertrekken.

Qua fok de meest succesvolle zoogdiersoort was de Europese 

hamster. In het fokcentrum achter de schermen werden liefst 80 

jongen geboren. In totaal 78 konden er in Zuid-Limburg worden 

losgelaten.

Een enorme opsteker vormde de geboorte van twee ijsberen 

in december. Vorig jaar werd er al op gehoopt maar toen was 

mannetje Eric erg ziek; gezien zijn gevorderde leeftijd werd er 

in 2014 veel minder rekening met jongen gehouden, dus dit was 

een grote verrassing. Uit Arnhem kwam een vrouwelijke swiftvos 

het koppel in de Diergaarde versterken; daarmee waren alle nog 

in Europa aanwezige dieren in Rotterdam verzameld. Helaas is ze 

niet lang na aankomst gestorven.

De leeuwengroep werd voorbereid op de verhuizing naar het 

nieuwe verblijf. Alle dieren op moeder Bente en dochter Shantee 

na, verhuisden naar andere dierentuinen en uit Singapore kwam 

mannetje Aapal de gelederen versterken. Bij de Amoerpanters 

werden alle dieren afgegeven en een nieuw, jong, koppel verwor-

ven. Bij beide soorten wordt in 2015 gehoopt op nageslacht. 

Na jarenlange voorbereiding konden met Japan twee kleine 

panda’s geruild worden. De twee nieuwe dieren brengen het 

noodzakelijke verse bloed in de Europese populatie. In Japan wa-

ren ze ook blij met de dieren, want het vanuit Blijdorp gestuurde 

vrouwtje wierp daar een maand na aankomst twee jongen.

Nadat in 2013 een koppel zwarte neushoorns arriveerde, werd 
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het koppel eind 2014 versterkt met een tweede vrouwtje, Wanda 

uit Zürich. Ze is echter al op leeftijd en kwakkelt ook behoorlijk 

met haar gezondheid. Ze heeft nog nooit jongen gehad, en is een 

goede match met de al in Blijdorp aanwezige man. Of het echter 

nog tot een ontmoeting tussen die twee komt, is maar zeer de 

vraag. Bij zwarte neushoorns in dierentuinen worden veel pro-

blemen gezien van ijzerstapeling. Inmiddels zijn Vungu en Naïma 

zo getraind dat bloed afgenomen kan worden zonder sedatie. 

Hieruit is gebleken dat Vungu echt aan het ijzerstapelen is. Ook 

een enzym van de lever is verhoogd. Er is geprobeerd de lever 

met een echo in beeld te brengen, maar, dit is tot op heden nog 

niet gelukt. De voeding is al bekeken en zal worden aangepast om 

zo weinig mogelijk ijzer te geven. In Amerika wordt momenteel 

onderzoek gedaan naar het toevoegen van chelatoren (stofjes die 

ijzer binden) in de voeding, mogelijk dat Naïma daar een geschikte 

kandidate voor is.

Nadat in 2013 een kameelhengst te logeren was geweest, wer-

den er in 2014 drie jongen geboren, alle mannetjes, die voor heel 

wat leven in de brouwerij op de Mongoolse steppe zorgden.

Bij de in dierentuinen erg zeldzame Filipijnse kantjils werden twee 

jongen geboren. Helaas stierf de man, maar hij kon snel vervangen 

worden. Twee jongen vertrokken naar andere dierentuinen. Voor 

deze soort wordt een Europees stamboek opgezet; Blijdorp is na 

Wroclaw in Polen de belangrijkste producent van Filipijnse kantjils.

Minder goed gaat het met kuifhertjes in Europa. De populatie 

stamt af van vier dieren en het gaat daar niet goed mee. Blijdorp 

heeft het jarenlang erg goed gedaan met deze soort en alle die-

ren hebben inmiddels Rotterdams bloed. Het fokvrouwtje, dat al 

op leeftijd is, kreeg na een zware bevalling een doodgeboren jong 

en overleefde dat ook zelf niet. Daarmee heeft de Diergaarde nog 

maar twee kuifhertjes.

Aan de jarenlange fok van Kirks dikdiks kwam een einde, doordat 

de soort uit de collectie verdween. Met de ombouw van dat deel 

van de Diergaarde komt hun verblijf namelijk achter de schermen 

te liggen. Er kwam echter ook een nieuwe hoefdierensoort de 

gelederen versterken: de bosbuffel. Voor deze soort werd een 

nieuw verblijf gerealiseerd in het Hart van Afrika, dat ze moeten 

delen met penseelzwijnen. Dat gaat overigens nog niet zonder 

slag of stoot. 

Giraffe Trudy overleefde de narcoses om haar hoeven te kappen 

helaas niet, maar haar verlies werd gecompenseerd door twee 

jonge giraffen. Twee oudere jongen vertrokken naar Frankrijk en 

Israël. 

Hieronder een overzicht van de cijfermatige veranderingen in het 

dierbestand over 2014.

Per 1 januari 2014 Per 31 dec 2014 Verklaring verschil

Dieren Soorten dieren soorten

Zoogdieren 472 69 482 68 -

Vogels 1.336 127 1.058 114
Weidevogels weg en krokodillenhal 
leeg

Reptielen 494 62 471 61 -

Amfibiën 42 10 21 6 Sluiten salamanderhoek

Vissen 4.778 226 5.292 238
Verwerving vissen Amazonica en 
Oceanium

Ongewervelden 11.076 156 11.450 166
Verwerving lagere dieren voor Oce-
anium

Totaal 18.198 650 18.774 653
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Diergaarde Blijdorp is lid van de Nederlandse vereniging van bota-

nische tuinen (NVBT). Als botanische tuin onderscheidt Diergaar-

de Blijdorp zich door het administratieve en wetenschappelijke 

beheer van haar collectie planten en bomen. In 2014 fungeerde 

Blijdorp als gastheer voor de jaarlijkse ledenvergadering van de 

NVBT en nam actief deel aan collectiebeheerders-overleggen van 

de NVBT.

Door aanschaf en gebruik van een nieuw registratiesysteem 

(IRISBG) is de plantcollectie straks ook inzichtelijk voor bezoekers. 

Naast een kostenbesparing is het programma gebruiksvriendelij-

ker, moderner en zijn er meer botanische tuinen bij aangesloten. 

In het voorjaar kwam een aantal plantenexperts namens de 

Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) op bezoek. Zij keurden 

als eerste de collectie bromelia’s. Diergaarde Blijdorp draagt zorg 

voor de onderfamilie Bromelioideae die in het wild bestaat uit 78 

geslachten en inmiddels meer dan duizend soort telt. In de tuin 

zijn 22 geslachten met 203 soorten aanwezig. Van de Universiteit 

van Utrecht arriveert een aantal nieuwe bromelia’s, waardoor de 

nationale plantencollectie verder groeit. Daarna keurde de com-

missie de collectie primula’s. Van de 500 soorten zijn er in Blijdorp 

87 aanwezig. De commissie was onder de indruk van de verzor-

ging van de planten en de grote zorgvuldigheid waarop gegevens 

en wijzigingen worden geregistreerd. De commissie adviseerde 

positief om de SNP-collectie bromelia’s in zijn geheel te tonen in 

Amazonica. Het publiek kan op die manier ook de bromelia-rijk-

dom ervaren. De collectie is halverwege het jaar naar het daar-

voor gebouwde afdak boven de filters in Amazonica verhuisd. 

Een grote blikvanger van de oude, monumentale entree aan de 

Van Aerssenlaan vormen de reusachtige dadelpalmen. De kuipen, 

waarin deze palmen staan, zijn fris geschilderd, waardoor deze 

palmen nog beter tot hun recht komen. De opslag van deze 

reusachtige palmen in de winter was al jaren een probleem. In 

het verleden werden ze getransporteerd naar een kweker, maar 

daarvoor moesten ze gekanteld vervoerd worden met alle risico’s 

van dien. De laatste jaren werden ze in de Rivièrahal gestald, maar 

die is eigenlijk te donker en de toegangsdeuren te laag. In 2014 

kon een van de botanische kassen achter de schermen worden 

opgehoogd en uitgebouwd, zodat de palmen er rechtstandig in 

geplaatst kunnen worden. De gemeente Rotterdam schonk de 

Diergaarde nog eens vijf dadelpalmen en die passen er ook bij. Er 

gebeurde meer achter de schermen. De laatste jaren is de collec-

tie achter de schermen fors afgebouwd ten gunstige van de pu-

bliekscollectie. Daardoor vielen er twee kassen compleet vrij; die 

werden omgebouwd tot opvang van nieuwe, zieke en surplusvo-

gels. De kassen die daar tot dat moment voor gebruikt werden, 

krijgen een publieksfunctie als onderdeel van het Congo-biotoop.

In 2014 is de historische waterlelievijver gerestaureerd en in oude 

eer en glorie hersteld. Er zijn dus weer waterlelies in geplant, 

maar ook de omringende border kreeg een complete facelift. 

Er wordt hard gewerkt aan diverse beplantingsplannen, bij-

voorbeeld voor het nieuwe leeuwenverblijf met omgeving en 

het nieuwe Congo-biotoopverblijf. Bij een dergelijk plan speelt 

vooral de natuurlijke biotoopuitstraling een belangrijke rol. Die 

uitstraling wordt bereikt door te werken met planten of bomen 

uit het biotoop zelf of dubbelgangers. Beide projecten worden 

in 2015 opgeleverd. Van de Belgische Nationale Plantentuin in 

Meise ontving de Diergaarde een groot aantal struiken en een 

vijftal jonge bomen die in centraal Afrika voorkomen. Een mooie 

start voor de tropische beplanting bij het Congo-biotoop binnen. 

Naast het biotoop-aspect moeten bijvoorbeeld de bomen niet 

te hoog worden en tegen de omstandigheden in de kas kunnen. 

In het laatste kwartaal zijn er 60 bomen geplant in het nieuwe 

buitenverblijf van het Congo-biotoop.

Blijdorp stond plantmateriaal af van de roze maagdenpalm 

(Catharanthus roseus) aan een onderzoeker van de Universiteit 

Leiden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 

deed een HBO-stagiaire van de opleiding Toegepaste biologie 

onderzoek naar de ontkieming van de reuzenwaterleliezaden.

Voor de bomen buiten de kassen dient de Diergaarde aan een 

wettelijke zorgplicht te voldoen. Vroeger huurde Blijdorp experts 

in om de wettelijke controle uit te voeren volgens de Virtual Tree 

Assessment (VTA). In 2014 konden twee medewerkers succesvol 

opgeleid worden tot boomveiligheids-controleur. Zodoende zijn 

alle kennis en vaardigheden voor de zorgplicht en controle van 

bomen in huis.

BOTANISCH BLIJDORP
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In 2012-2013 zijn alle bomen binnen de Diergaarde in kaart ge-

bracht en in 2014 zijn de hoog-risico bomen aan een extra scherp 

onderzoek onderworpen. Bij een aantal bomen is de externe 

expertise van een boomchirurg ingeroepen. Tijdens het jaarlijkse 

groot boomonderhoud zijn negentien hoog risico bomen gekapt. 

Een enorme witrot aantasting als gevolg van de harslakzwam 

werd bij de kap goed zichtbaar. De eikenprocessierups werd 

slechts één keer aangetroffen. In één aangetaste boom kwam 

de wilgenhoutrups aan het licht. Een aantal oude kastanjebo-

men lijdt behoorlijk door de aantasting van mineermotten en 

schimmelinfectie (Guignardia aesculi). Daarvoor zijn er speciale 

mineermotvallen uitgezet. Al bij het uitzetten van de vallen ziet 

het zwart van de motten die worden aangetrokken door het 

feromoon in de val. 

In het tweede jaar van Amazonica is de beplanting weer behoor-

lijk gegroeid en het gehele jaar door waren er diverse bloemen 

te bewonderen, zoals van de kanonskogelboom, amazonelelies, 

papaja’s, de roos van Venezuela de koraalstruik en watercacao. 

Ook het aantal soorten in Amazonica nam aanzienlijk toe. Diverse 

snelle groeiers, geplant om snel een oerwoud-effect te creëren, 

maken plaats voor onder andere vijf 6 meter lange rubberbomen 

en jacaranda’s, de collectie Tillandsia (een epifyt uit de familie van 

de bromelia’s) van achter de schermen, en de andere bromelia’s. 

 

Tijdens deelname aan het congres van IABES (International 

Association of Butterfly Exhibitions and Suppliers) wordt een 

medewerker van Diergaarde Blijdorp gekozen tot bestuurslid 

van de vereniging. De organisatie faciliteert internationaal de 

kennis en ervaringen over het houden, kweken plus beschermen 

van vlinders. Daarnaast stimuleert het leden tot het vergroten 

van bewustzijn over het leven en de kwetsbaarheid van vlinders 

bij het grote publiek. Anno 2014 zijn er wereldwijd ongeveer 80 

leden, variërend van dierentuinen, vlindertuinen en leveranciers 

van vlinders of planten. Door de benoeming kan Blijdorp haar 

kennis beter delen en op de hoogte blijven van alle ontwikkelin-

gen op het gebied van het houden van vlinders. Bovenal geeft 

het handvatten om Amazonica verder te ontwikkelen tot en op 

niveau houden van een kwalitatief hoge vlinderbeleving. 

De spontane ontdekking in oktober van de geel ‘geprikkelde’ 

rupsen van de zebramalachiet- vlinder op de trompetboom toont 

aan hoe ideaal de (voortplantings-) omstandigheden in Amazoni-

ca zijn voor de meeste vlinders. 

REUZENWATERLELIE

De reuzenwaterlelie en Diergaarde Blijdorp hebben een lange 

geschiedenis samen. Halverwege de 19de eeuw kwamen er in 

Europa zaden beschikbaar van reuzenwaterlelies (Victoria amazo-

nica) uit Brazilië. Voor het eerst was de reuzenwaterlelie in 1859 

te zien in de Hortus Amsterdam, daarna in 1872 ook in Leiden. 

De Rotterdamsche Diergaarde bouwde een speciale grote serre 

voor de plant en toonde de plant vanaf 1887. Bovenop de 12 me-

ter hoge ronde serre van de oude Diergaarde stond het beeld van 

vrouwe Flora. 

De rivaliteit om de kweek van een reuzenwaterlelie met het 

grootste blad barstte in alle hevigheid los. Kwekers en diverse 

botanische tuinen streden om de titel van recordhouder. Sinds 

1887 hield de Rotterdamsche Diergaarde het record voor meer 

dan 100 jaar (tot 1996) op haar naam voor het grootste blad, met 

een diameter van 2.20 meter.

Opzichter J.F. Wilke van de botanische afdeling van de Diergaarde 

bracht in 1891 verslag uit dat sommige Victoria-planten zwakker 

worden als gevolg van inteelt na herhaaldelijke voortplanting door 

zelfbestuiving. Hij was de eerste die dit opmerkte. Daarnaast was 

het onderzoeker Malme die na een reis door Paraguay bij het aan-

schouwen van de reuzenlelie in de Rotterdamse Diergaarde tot de 

conclusie kwam dat er toch echt wel 2 soorten zijn. 

Op 26 maart 2014 is de Victoria amazonica ‘Longwood’, eigen 

kweek, geplant in Amazonica. De plant ontwikkelde niet minder 
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dan 44 bladeren en 54 bloemen. In de Victoriaserre groeide de 

reuzenwaterlelie aan het einde van het tweede kwartaal gestaag. 

De eerste zaailingen stierven door een ongenodigde gast; een 

door bezoekers uitgezette Chinese drieklauwschildpad, maar ge-

lukkig maakte het exemplaar in Amazonica dat ruimschoots goed.

EDUCATIE
In oktober werd na maanden van voorbereidingen, de educatieve 

binnenspeeltuin ‘Biotopia’ geopend. Hier maken kinderen spelen-

derwijs een reis door vier biotopen: woestijn, oerwoud, oceaan 

en pool. Daartoe heeft de centrale Rivièrahal een complete 

metamorfose ondergaan. Alle oude elementen zijn verdwenen 

of aan het oog onttrokken, er is een nieuwe vloer in gekomen en 

een horecapunt gebouwd, met een terras van waar ouders hun 

spelende kinderen in de gaten kunnen houden. Biotopia is geo-

pend in oktober en bleek direct een doorslaand succes, zelfs als 

het buiten prachtig weer is. 

Het aantal kinderen dat naar de Diergaarde kwam om een les van 

een van onze docenten te krijgen, of onder begeleiding van een 

eigen docent een speurtocht maakte, daalde met zo’n 5% ten 

opzichte van vorig jaar naar 45.001. Het totaal aantal educatie-

ve bezoeken was echter veel hoger (72.534) en 2% hoger dan in 

2013, doordat veel scholen zich wèl als school aanmeldden, maar 

een eigen programma afwerkten. De daling in aantal door de 

Diergaarde direct begeleide educatieve bezoekers kan verklaard 

worden door de beperktere capaciteit die de Diergaarde ervoor 

beschikbaar had.

Een groot deel van de educatieve werking van de Diergaarde 

wordt uitgevoerd door de vrijwilligersorganisatie binnen de 

Diergaarde. Aan het eind van 2014 zijn er 300 vrijwilligers actief, 

namelijk 170 rondleiders (waarvan er 100 ook infopunten kunnen 

bemannen), 100 infopunters die geen andere activiteiten doen, 

15 schminkers en enkele ZooCampers. Dat is nog steeds niet 

genoeg om aan alle aanvragen voor rondleidingen en infopunten 

te voldoen. Daarom is het streven om langzaam maar zeker door 

te groeien naar een aantal van ongeveer 350 mensen. Gelukkig 

melden zich nog regelmatig nieuwe vrijwilligers aan. Twee keer 

per jaar wordt er een cursus voor nieuwe vrijwilligers gegeven, 

die afgesloten wordt met een examen. Daarna is men in staat 

om een infopunt te bemannen. Na enige tijd kan een vrijwilliger 

deelnemen aan de vervolgcursus, zodat iemand ook rondleider 

kan worden. 

Het aantal van zes infokisten verspreid over de Diergaarde vol-

doet in de praktijk. Deze populaire kisten worden altijd bemand 

door twee vrijwilligers. Jaarlijks wordt één kist inhoudelijk ver-

nieuwd, uiteraard onder verantwoordelijkheid van de educatieve 

medewerkers

Een belangrijk podium voor natuurbehoudseducatie is het 

Publiekslaboratorium in het Oceanium. Door de persoonlijke edu-

catie van onze vrijwilligers (en verzorgers) kunnen hier moeilijke 

boodschappen op een laagdrempelige manier worden overge-

bracht. Het Publiekslab wordt dagelijks minimaal vier uur door 

vrijwilligers bemand, op drukke dagen zelfs zes uur. Er zijn nu 

ongeveer 150 vrijwilligers die het Publab bemannen. Ook in Ama-

zonica zijn de vrijwilligers dagelijks als gastvrouw/-heer aanwezig 

geweest, om vragen van het publiek te beantwoorden. 

De vrijwilligersorganisatie beheert ook themakisten die door 

schoolkinderen voor spreekbeurten geleend kunnen worden. Dat 

was ook in 2014 een succes en leidde tot positieve feedback van 

de kinderen, hun ouders en de docenten.
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NATUURBEHOUD, 
WETENSCHAP EN ONDERZOEK
Natuurbeschermingsprogramma’s, die de Diergaarde in 2014 

ondersteunde, hebben een link met de Diergaarde, bij voorkeur 

doordat de soort in kwestie hier te zien is. Op deze manier valt 

het beter aan de bezoekers over te brengen. Ook is duidelijk ge-

worden waar de gelden die aan natuurbehoud besteed worden, 

vandaan komen; dit verhoogt de transparantie en de motivatie.

De Diergaarde ondersteunt zowel programma’s als projecten. 

Een natuurbeschermingsprogramma is een activiteit die meer-

dere jaren loopt en waaraan de Diergaarde zich ook voor een 

langere periode committeert. Dit heeft minder met actualiteit te 

maken, maar betreft voor de Diergaarde belangrijke gebieden of 

diersoorten. Een natuurbeschermingsproject heeft een aanzien-

lijk kortere looptijd, in ieder geval voor de Diergaarde. Het gaat 

dan om een of twee jaar. Dit heeft een link met de actualiteit, 

bijvoorbeeld de opening van een nieuw verblijf of de verwerving 

van een nieuwe diersoort, of een actualiteit in de media, zoals 

een natuurramp.

Een belangrijke pijler van onze natuurbeschermingsprogramma’s 

vormen de twee soorten waar Blijdorp wereldwijd een voortrek-

kersrol in vervult: kleine panda’s en Aziatische olifanten. Blijdorp 

besteedt ook aandacht aan de minder bekende Vietnamese wa-

terschildpad, die de Diergaarde succesvol kweekt en zelfs al naar 

het land van herkomst kon sturen. 

Wat betreft projecten heeft de Diergaarde in 2014 een ijsberen-

project van het WNF op Spitsbergen gesteund, door de adoptie 

van ijsberenvrouwtje Isdimma. Zij was voorzien van een zender, 

waardoor haar omzwervingen middels een satelliet voor ieder-

een via internet te volgen waren. 

Voor het tweede jaar ondersteunde de Diergaarde het project 

’10 voor 12’, van de Vlinderstichting. Doel is hier om tien natuur-

gebieden te behouden voor twaalf erg bedreigde inheemse 

vlindersoorten. Met de Vrienden van Blijdorp ondersteunden we 

het Homerus-vlinderproject op Jamaica, met als doel de Home-

rus-page daar te beschermen.

Dankzij de inkomsten uit schminken door de vrijwilligers kon het 

Komodovaranenproject op Wae Wuul gesteund worden, en dank-

zij giften verzameld tijdens de Vrije Vlucht Voorstelling een pro-

ject in Azië ter bescherming van neushoornvogels. Dankzij inkom-

sten uit moneyspinners kon een natuurbeschermingsprogramma 

voor haaien in de Filipijnse wateren ondersteund worden.

De opbrengst van de ingezamelde gerecyclede mobiele tele-

foons komt ten goede aan “Mobieltjes voor gorilla’s”, dit jaar om 

te onderzoeken of er in Etinga en Mekwempoh in centraal Afrika 

nog gorilla’s voorkomen. 

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken fokt 

de Diergaarde Europese hamsters die door het Ministerie in 

Zuid-Limburg worden uitgezet. In 2014 werden 80 jongen gebo-

ren en 78 dieren in Zuid-Limburg uitgezet. 

Al een aantal jaren werkt Diergaarde Blijdorp samen met het WNF 

en Stichting ARK aan de herintroductie van de Europese steur 

in de Nederlandse wateren. In 2013 konden in samenwerking 

met deze partijen en de Missing Chapter Foundation van H.K.H. 

Prinses Laurentien al vijftig steuren in de Nederlandse rivieren 

uitgezet worden. In 2014 kreeg de Diergaarde ook een Europese 

steur om aan het publiek te laten zien, van het Duitse fokcentrum 

van deze oervissen.

De bijdrage van Diergaarde Blijdorp komt ook tot uitdrukking 

door de deelname aan 40 Europese fokprogramma’s (EEPs) en 

41 stamboeken (ESBs). Door het afstoten van de Cubaanse boa’s 

neemt Blijdorp geen deel meer aan het EEPvan deze soort. Het 

ESB voor de koningspinguïns werd opgewaardeerd tot EEP. Met 

de dood van de laatste Utila-leguaan en het vertrek van alle  

dikdiks doet Blijdorp niet meer mee aan de stamboeken voor die 

soorten; Met het verwerven van paradijskraanvogels en Afrikaan-

se buffels is Blijdorp automatisch deelnemer aan die twee ESBs. 

Voor koeneusroggen en papegaaiduikers werden Europese stam-

boeken opgezet, waar de Diergaarde automatisch aan mee doet.
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DUURZAAMHEID
Het project Illuminate liep af in juni 2014. Toen de Europese 

subsidie stopte. Maar er is al heel veel bereikt samen met de 

partners. Blijdorp heeft op 10 locaties in de tuin in totaal 1034 

ledlamp-eenheden aangebracht. Bij veel kantoren en dienstgan-

gen is Led-on-demand aangebracht. Daarbij gaat de verlichting 

met behulp van sensoren aan als er beweging is en schakelt 

automatisch uit als er geen activiteit meer is. Ook dit levert een 

besparing op, maar er is meer. Per jaar gaat Blijdorp door deze 

investering € 40.000,- besparen. Dit zit hem niet alleen in het 

lagere energieverbruik, maar ook in de vervangingskosten.

Op het gebied van duurzaamheid werkt de Diergaarde nauw sa-

men met Eneco, omdat de Diergaarde niet alleen zèlf duurzaam 

wil zijn, maar er ook over wil communiceren met haar bezoekers. 

Eneco ziet de Diergaarde als een mooi platform om het publiek 

te bereiken. In 2014 kreeg die samenwerking gestalte middels 

een heus pop-up hotel. Het Belgische Sleeping Around bouwt 

oude zeecontainers uit de Antwerpse haven om tot hippe pop-up 

hotels met een mooi en strak design. De containers duiken op on-

verwachte locaties op, zoals op het dak van een kantoorgebouw, 

vlakbij een skigebied of op een Grieks eiland en nu dus voor het 

eerst in Nederland, in Diergaarde Blijdorp. De Toon B&B in Blijdorp 

is een speciaal voor deze actie ontwikkelde vijfpersoons desig-

ncontainer, waarin het elektriciteitsverbruik van alle apparatuur 

en van gas inzichtelijk wordt gemaakt met de Toon thermostaat. 

Voor de meeste mensen is energieverbruik een abstract en on-

grijpbaar begrip. Daarom introduceerde Eneco in 2013 “Toon”, een 

bijzondere thermostaat die het mogelijk maakt om thuis 24/7 het 

energiegebruik te bekijken en te vergelijken en zo de regie in han-

den te krijgen. De gasten in Blijdorp hoeven tijdens hun verblijf 

alleen hun energieverbruik te betalen en met Toon in de B&B is 

dat precies bij te houden.

Als uitvloeisel van de samenwerking kreeg de Diergaarde van 

Eneco twee elektrische auto’s cadeau. Ook werd een plan voor-

bereid om tien elektrische laadpalen op het parkeerterrein te 

zetten. 

Diergaarde Blijdorp wil graag een Green Key voor duurzaam 

ondernemen verwerven; in 2013 vond daarvoor de nulmeting 

plaats. In 2014 werd begonnen te inventariseren hoeveel investe-

ring er van de Diergaarde verwacht wordt om dit te realiseren.
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Het aantal dagbezoekers was 8% hoger dan in 2013 en 7% hoger 

dan de begroting. Feitelijk lag het nóg hoger, want ook de 27.533 

‘schoolreizen’ dienen erbij opgeteld te worden, om een vergelijking 

met vorig jaar mogelijk te maken. Deze worden per 2014 separaat 

geregistreerd van de reguliere dagbezoekers, omdat deze opgeteld 

dienen te worden bij het aantal ‘educatieve bezoeken’ waarvoor ge-

meentesubsidie gekregen wordt. Dat bij de reguliere dagbezoeken 

opgeteld, was het aantal zelfs 13% hoger dan in 2013 en 12% hoger 

dan de begroting. Er was echter een veel lager aantal geregistreerde 

abo-bezoeken (-/- 19%). Overigens valt daarbij op dat het aantal ver-

kochte abonnementen veel minder gedaald is (-/- 7%) dan het aantal 

bezoeken van abonnementhouders. Dat kan onder andere verklaard 

worden door een andere manier van registreren van bezoeken van 

abonnementhouders in 2014 ten opzichte van 2013. Ook was er in 

2013 ‘Olli’, hetgeen tot veel extra bezoeken van abonnementhou-

ders leidde. Wat ook botst met forse daling in abonnementsbezoe-

ken is de stijging in aantal geparkeerde auto’s (+10%), dus dat strookt 

ook niet met de daling in totaal aantal bezoeken. Het totaal aantal 

geregistreerde bezoeken bedroeg in 2014 in totaal 1.380.360 ten 

opzichte van 1.469.499 in 2013. Het totaal aantal abonneebezoekers 

was in 2013 51% van het totaal en in 2014 bedroeg dit 43%.

Met dit bezoekersaantal is de Diergaarde de op een na best be-

zochte dierentuin van Nederland.

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het totaal aantal verkochte 

dagkaartjes weer stijgt.

2014 2013 Verschil

Verkochte dagkaartjes 664.129 604.655 + 10%

Schoolreizen 27.533 - -

Aantal deelnemers 
lessen

45.001 47.204 - 5%

Bezoeken abonne-
menthouders

555.293 688.959 -19%

Betaalde bezoeken 1.291.956 1.340.818 + 7%

Gratis bezoeken 88.404 117.940 - 4%

Totaal 1.380.360 1.458.758 - 5%

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat met name de maand februari 

een uitschieter was ten opzichte van andere jaren. April, juni, juli 

en oktober vielen tegen ten opzichte van voorgaande jaren, maar 

dat komt dus voor een groot deel door het lager aantal geregis-

treerde abonnementsbezoeken.

Tussen al die bezoekers verdient een aantal een bijzondere 

vermelding. Hare Majesteit Koningin Máxima hield op woens-

dag 1 oktober in het ‘EAUditorium’ van Diergaarde Blijdorp een 

toespraak bij een symposium van platform ‘Wijzer in geldzaken’ 

over het stimuleren van verantwoord financieel gedrag. Naast 

Koningin Máxima spreken onder anderen minister Dijsselbloem 

van Financiën, prof.dr. Marcel Zeelenberg, hoogleraar sociale 

en economische psychologie aan de Tilburg University en Dan 

Goldstein, psycholoog, gedragsecononoom en onderzoeker bij 

Microsoft Research. De directeur van Blijdorp hield een lezing 

over struisvogelpolitiek en kuddegedrag. Tot de andere aanwe-

zigen behoorden de Commissaris van de Koning van de Provincie 

Zuid-Holland Jaap Smit en burgemeester Ahmed Aboutaleb van 

Rotterdam. 

De eerste burger van Rotterdam was nóg een keer te gast in de 

Diergaarde. Tijdens een lezing van de Vrienden van Blijdorp in 

november reikte de burgemeester de Koninklijke Erepenning 

namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander uit aan de Ver-

eniging Vrienden van Blijdorp ter ere van het 50-jarig jubileum in 

2013 en de enthousiaste en betrokken inzet van de vereniging. De 

Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend 

aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sport-

verenigingen. De penning symboliseert het respect en de waar-

dering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de 

ontvanger. De onderscheiding is in 1965 ingesteld door toenmalig 

koningin Juliana. Burgemeester Aboutaleb: “Het is fantastisch om 

te zien dat de Vereniging Vrienden van Blijdorp zoveel enthousi-

aste en betrokken leden heeft. Uw vereniging speelt het elke keer 

weer klaar om iets fundamenteels te betekenen voor Diergaarde 

Blijdorp. U doet dit alles op een manier die grote indruk maakt. De 

vereniging lééft! Dat is overduidelijk”.

Last but not least bezochten enkele duizenden ernstig zieke of 

gehandicapte kinderen, samen met hun gezin, de Diergaarde 
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tijdens de jaarlijkse Dreamnight at the Zoo. Dankzij de inspannin-

gen van de medewerkers en vrijwilligers van Diergaarde Blijdorp, 

maar ook dankzij de aanwezigheid van de politie, brandweer en 

diverse andere bekende en minder bekende Nederlanders, had-

den deze kinderen de avond van hun leven.

Niet alle bezoekers hebben optimaal kunnen genieten van hun 

dagje Blijdorp; met bijna anderhalf miljoen gasten zit een ongeluk 

in een klein hoekje. In totaal werd 320 keer een beroep gedaan op 

de EHBO-ploeg van Diergaarde Blijdorp (in 2013: 353 keer, in 2012: 

367 keer). Er is dus wel sprake van een dalende lijn. In de mees-

te gevallen betrof dit schaafwonden (26%), snijwonden (13%) 

of kneuzingen (11%) ten gevolge van vallen of stoten, alsmede 

insectensteken (23%). In totaal 63 bezoekers kregen na inzet van 

de EHBO-ploeg nog professionele hulp, zoals een doorverwij-

zing naar de huisartsenpost (46 keer). De ambulance is voor 27 

slachtoffers geweest. Deze 63 bezoekers zijn later nog gebeld 

om te vernemen hoe het met ze gaat en voor onze EHBO-ers om 

te leren of we goed gehandeld hebben.

PROJECTEN EN 
PUBLIEKSEVENEMENTEN
Wat betreft bouwprojecten gebeurde er veel in de Diergaarde, 

maar wat betreft opleveringen was het een relatief rustig jaar.

De meeste tijd en aandacht ging zitten in de restauratie van de 

monumentale giraffenstal en theeschenkerij en de ombouw 

daarvan tot leeuwenbiotoop en themarestaurant “De Poort van 

Azië”. Dit project startte al in 2013 en zal in het voorjaar van 2015 

geopend worden; aangezien het centraal in de Diergaarde ligt, 

leidde het wel tot overlast voor de bezoekers, die gedurende heel 

2014 door een ‘bottleneck’ langs door de spoortunnel tot aan de 

gieren moesten lopen, terwijl ook het treintje en dienstverkeer 

ervan gebruik moesten maken.

In 2014 gingen ook de voorbereidingen voor de volgende en laat-

ste stap in de trilogie van het jubileumgeschenk van de Gemeen-

te van start. Zodra de leeuwen uit hun huidige verblijf vertrokken 

zijn, zal ook daar de restauratie gestart worden; daartoe is reeds 

een projectleider aangetrokken en een werkgroep opgestart. In 

2014 werd ervoor gekozen om dit monumentale gebouw om te 

bouwen tot een toonaangevend verblijf voor gelada’s: een bavi-

anensoort uit het hooggebergte van Ethiopië. Inmiddels is in een 

andere Europese dierentuin een familiegroep van ongeveer 15 

dieren voor de Diergaarde aangewezen door de coördinator van 

het Europese fokprogramma.

Onder de werktitel “het Hart van Afrika” worden van 2013 tot 

2015 een aantal verblijven in het Afrikacontinent van de Dier-

gaarde helemaal opgeknapt (in sommige gevallen zelfs geres-

taureerd) en een nieuwe bestemming gegeven. Dat begon in 

2013 met de oplevering van de dikhuidenvleugel, waar sindsdien 

dwergnijlpaarden en zwarte neushoorns huizen. Aansluitend is 

de addaxstal geheel opgeknapt en verbouwd tot een verblijf voor 

bosbuffels in combinatie met penseelzwijnen. Dit geschenk van 

de Vereniging Vrienden van Blijdorp werd in april 2014 geopend. 

Tussen Pasen en de zomervakantie werd de monumentale wa-

terlelievijver gerestaureerd en in oude luister hersteld, compleet 

met het originele beeld, dat al decennia in de opslag lag, en met 

waterlelies. 

Ook werd na Pasen begonnen met de restauratie en verbou-

wing van het oude verblijf voor penseelzwijnen tot biotoop voor 

mhorrgazellen. In de zomer heeft het buitenverblijf dienst ge-

daan als ‘pop-up evenementenlocatie’ en dat was een succes. De 

mhorrgazellen konden helaas in 2014 nog niet naar hun nieuwe 

verblijf overgebracht worden, vanwege de uitloop van de werk-

zaamheden aan het leeuwenverblijf.

Na de zomer werd ook gestart met de verbouwing van de 

weidevogelvolière en het belendende kassencomplex tot een 

Congo-biotoop voor vogels uit centraal Afrika samen met okapi’s. 

Dit wordt een unieke presentatie van deze mysterieuze neefjes 

van de giraffe. Nergens hebben de okapi’s zo’n groot binnenbio-

toop, waar ze zelfs te midden van planten uit hun leefomgeving 

gehouden kunnen worden. De opening van dit geschenk van de 

Vrienden van Blijdorp vindt plaats in het eerste kwartaal van 2015.

Tenslotte werd in het najaar van 2014 het Poolavontuur in de 

Rivièrahal omgebouwd tot educatieve binnenspeeltuin Biotopia. 

Daartoe heeft de centrale Rivièrahal een complete metamorfose 

ondergaan. Alle oude elementen zijn verdwenen of aan het oog 

onttrokken, er is een nieuwe vloer in gekomen en een horecapunt 

gebouwd, met een terras van waar ouders hun spelende kinderen 

in de gaten kunnen houden. Biotopia bleek direct een doorslaand 

succes, zelfs als het buiten prachtig weer is. 
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In de zomer organiseerde de Diergaarde speciaal voor abonne-

menthouders Zoomeravonden; op de langste dag (21 juni) bleef 

de Diergaarde zelfs open tot zonsondergang (22.04 uur), zodat 

mensen de bloeiende waterlelie nog konden bewonderen.

De hele maand september vierde Blijdorp de eerste verjaardag 

van olifantje Nhi Linh, met de actie ‘Kids gratis’. Iedere vol beta-

lende volwassene mocht één kind gratis mee naar de Diergaarde 

nemen. Dit resulteerde in een drukke bezoekmaand. Er zijn 18.568 

dagbezoeken extra gerealiseerd ten opzichte van dezelfde maand 

een jaar eerder.

In oktober werd in de herfstvakantie ook weer een natuurbe-

houdmarkt georganiseerd, waarbij natuurbehoudsorganisaties bij 

bezoekers van de Diergaarde aandacht konden vragen voor hun 

activiteiten. 

Ook organiseerden we een vogelteldag in de Diergaarde, waar 

bezoekers konden helpen om wilde vogels te tellen.

MARKETING EN 
COMMUNICATIE
In 2014 is een nieuwe huisstijl geïntroduceerd die in 2015 nog 

verder uitgerold zal worden over allerlei communicatiemiddelen 

en -producten. In 2014 resulteerde dit al in een tijdschrift nieuwe 

stijl, De Giraffe genaamd en een nieuwe folderlijn. Ook de web-

site en social media ondergingen een metamorfose. Het briefpa-

pier en andere zaken worden eerst opgemaakt en daarna wordt 

het vervangen door de nieuwe lijn.

Op het gebied van marketing en communicatie kreeg de dieren-

tuinwereld in 2014 te maken met een gebeurtenis in een andere 

dierentuin die tot massale aandacht voor alle dierentuinen leidde. 

Eind februari besloot Kopenhagen Zoo een jonge giraffe, die 

surplus voor het fokprogramma was en waarvoor geen goede 

andere plaats gevonden kon worden, te doden. Bezoekers die dat 

wilden, konden aanwezig zijn bij het openmaken van de giraffe, 

die daarvoor achter de schermen geplaatst was. Kopenhagen Zoo 

kondigde dit gebeuren één dag van tevoren aan op hun website. 

Door diverse media werd echter het bericht verspreid dat ‘de 

giraffe voor de ogen van onschuldige kinderen gedood was’. In 

Kopenhagen Zoo, maar ook in andere professionele dierentuinen 

is het doden van surplusdieren een klein en niet vaak voorko-

mend onderdeel van het collectieplan. Dat gebeurt ook in de 

Diergaarde af en toe en daar doen we niet geheimzinnig over; al 

jaren hangt er tekst en uitleg over dit onderdeel van het collec-

tiemanagement naast de ruimte van de dierenarts en ook op de 

website besteden we er aandacht aan. 

Nu dook de media in de hele wereld echter massaal op dieren-

tuinen; namens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

(NVD) werd de directeur van de Diergaarde, tevens voorzitter van 

de NVD, gevraagd in deze zaak als woordvoerder op te treden 

en diverse kranten, websites en televisiestations besteedden er 

aandacht aan, waaronder Pauw & Witteman. 

Dit leidde gedurende heel 2014 wel tot een kritischere houding 

van de media ten opzichte van dierentuinen dan we tot nu toe 

gewend waren en de leden van de NVD hebben dan ook geduren-

de 2014 hun doelstellingen bijgesteld. 

De missie van de NVD is het bevorderen van het duurzaam be-

staansrecht van dierentuinen in de samenleving. 

De NVD zal zich concentreren op een drietal doelen: 

1. Het bevorderen van het bestaansrecht van dierenparken, 

onder andere door middel van belangenbehartiging richting 

publieke opinie, overheid, politiek en media 

2. Bevorderen en toetsen van de norm-kwaliteit bij de leden 

3. Bevorderen van de gezamenlijkheid 

De verschillende onderdelen hiervan worden momenteel uitge-

werkt, ook met input van medewerkers van de Diergaarde.

In de Top 100 van meest onmisbare merken van Nederland, al 

jaren gepubliceerd door het European Institute for Brand Ma-

nagement (EURIB) eindigde de Diergaarde op plaats 87. Onze ‘on-

misbaarheidsscore’ bleef met 35% gelijk ten opzichte van 2013, 

ondanks dat we toen onze Olli-campagne hadden. In de top 100 

staan in totaal drie dierentuinen.

Zoals ieder jaar was Blijdorp ook in 2014 weer een dankbaar onder-

werp in kranten en op TV; talloze keren werd er over de Diergaarde 

geschreven en regelmatig verscheen de Diergaarde op TV, zoals bij 

TV Rijnmond, Editie NL, Hart van Nederland en het Jeugdjournaal. 

Er werd veel aandacht besteed aan het jonge olifantje, de jonge 

ijsberen, de jonge gorilla, maar ook de overleden oeroude krokodil, 

de drukte in en rondom de Diergaarde et cetera. Ook het jonge 

steppeslurfhondje, drie jonge kamelen en de jonge koningspingu-

ins zorgden voor veel publiciteit. Tijdens het WK voetbal probeerde 

toco toekan Chico de uitslagen te voorspellen, overigens met wis-

selend succes. Door de komst van internet is het aantal media-ui-

tingen nauwelijks meer te tellen, maar door al deze uitingen in free 

publicity houden we onze naamsbekendheid hoog.
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De Diergaarde doet traditiegetrouw slechts bij hoge uitzondering 

mee aan kortingsacties, en dat was in 2014 niet anders. Onder-

zoek heeft uitgewezen dat het geven van korting namelijk niet 

leidt tot meer inkomsten, aangezien mensen gaan ‘wachten’ op 

die acties en aangetoond is ook dat hoe minder mensen voor een 

toegangskaartje betalen, hoe minder ze in de horeca en winkel 

uitgeven. Af en toe doen we een kortingsactie in onze dalperio-

de, hoewel we weten dat die bezoeker dan in de piekperiode niet 

nogmaals komt. In 2014 deden we een grote actie met de Post-

codeloterij, die als prijs in totaal 20.000 vouchers voor vier perso-

nen uit wilden delen; dit ervaren de mensen niet als kortingsactie 

maar als ‘gewonnen prijs’. Met de HEMA liep er een actie, maar 

daarbij konden we ook onze educatieve verdieping kwijt. We 

gaven daar wel korting, maar bereikten een heel nieuw publiek en 

konden vertellen wat de Diergaarde zo bijzonder maakt. Evenals 

in 2013 organiseerde het damestijdschrift Kek Mama ook in 2014 

een ‘Kek Mama dag’. In totaal kwamen hier ruim 7000 lezeressen 

met kinderen op af en dat leidde in de eerste week van november 

tot grote drukte, omdat het ook nog eens heerlijk weer was. 

Tenslotte had de Diergaarde zélf nog een kortingsactie: in sep-

tember mocht per vol betalende volwassene één kind gratis naar 

binnen. Dit hebben we ook gedaan ter compensatie van onze 

educatieve binnenspeeltuin, die in september wegens de verbou-

wing gesloten was. 

Al deze acties worden uitgebreid onderzocht en geëvalueerd 

en zaken die hieruit voortkomen, worden gebruikt bij volgende 

acties.

In 2014 is een aantal keer contact geweest met John Doe, de 

eigenaar van het merk ‘Olli’, om de mogelijkheden van een verder 

gebruik van Olli als character in de Diergaarde te verkennen. John 

Doe wil Olli echter vrij kunnen gebruiken waar het ze goed dunkt 

en dat kan dus ook zijn in zaken die het imago van de Diergaarde 

kunnen schaden. Vanzelfsprekend juicht men het toe als de Dier-

gaarde producten van Olli in de tuin verkoopt, maar we krijgen 

geen invloed over waar Olli verschijnt. Dat betekent dat Olli in de 

Diergaarde geen vervolg zal krijgen. Inmiddels is in 2014 wel een 

nieuwe projectlijn voorbereid: Blond Servies, dat vanaf voorjaar 

2015 te koop zal zijn. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling 

van een aantal unieke Blijdorp-producten, waarbij de dieren en 

verblijven een hoofdrol spelen.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van olifantje Nhi Linh 

heeft kinderboekenschrijver Mack een prachtig boek gemaakt 

over het eerste jaar van dit olifantje; op haar eerste verjaardag, in 

augustus, werd dit kinderboek onder veel belangstelling gepre-

senteerd. 

In de zomer organiseerde de Diergaarde een unieke zomercam-

pagne en bracht de dierentuin bijna letterlijk de stad in. Het was 

best even schrikken, een tetterende olifant in hartje Rotterdam 

terwijl men rustig denkt te wachten op tramlijn 4. Nietsvermoe-

dende reizigers die in de halte op de Nieuwe Binnenweg plaats 

namen, werden verrast door een olifant die tot leven komt op 

een digitaal scherm. De olifant zwiept met zijn slurf heen en 

weer. Maar dat is niet alles...... Reizigers werden daarna verrast 

door de wind die de olifant uitblaast en het geluid van getrom-

petter, alsof de olifant op de reizigers reageert. Deze abri was een 

Nederlandse primeur, die aantoont dat originele toevoegingen, 

zoals wind en geluid, op relatief eenvoudige wijze extra impact 

en interactie met publiek kunnen genereren. Deze interactieve 

abri was onderdeel van de publiekscampagne 2014 ‘Zomer in 

Diergaarde Blijdorp’. 

In het afgelopen jaar is de website van de Diergaarde 1,7 miljoen 

keer bezocht door 1,15 miljoen bezoekers. 63% was nieuw bezoek. 

Er was een duidelijke piek te zien op 17 december, toen de web-

cams bij de ijsberen live gingen. Deze bezoekcijfers tonen wel een 

kleine daling (van circa 14%) aan ten opzichte van 2013. Toen was 

er een aantal grote publicitaire hoogtepunten met Olli, Amazoni-

ca en de geboorte van olifantje Nhi Linh.

Het sitebezoek via mobile devices (tablet, smartphones etc) 

steeg in 2014 met 7 % en is nu 50% van het totaalbezoek. Dit 

aantal lijkt te stabiliseren (na de verdubbeling in 2013 tegenover 

2012). De nieuwe site is sinds oktober 2014 ook geschikt voor 

mobile. Het bezoek aan de e-ticketpagina’s is met 10% gestegen; 

het aantal verkochte tickets (voltarief) via de site daalde met 14%, 

naar verwachting doordat er wat meer acties waren, die buiten 

deze verkoopmodule om liepen. De webcams waren het eerste 

deel van 2014 zo goed als offline door vele technische aanpas-

singen. In de zomer werkten de webcams weer naar behoren 

en sinds 17 december konden de populaire ijsberencams weer 

bekeken worden. In minder dan een half jaar haalden we 80% van 

de kijkcijfers van 2013. 

Het aantal abonnees op de digitale nieuwsbrief stabiliseerde: 

88.600 leden waarvan 54.400 abonnementhouders.

Het gebruik van social media is inmiddels geïntegreerd in het le-

ven van de Nederlander. Door het creëren en delen van boeiende 

content via social media, blijft Blijdorp ‘top of mind’ en verleiden 

we bezoekers tot (herhaal)bezoek aan Blijdorp. Het evenwicht 

en hoeveelheid van het soort nieuws (dier(entuin)/ evenement/
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verkoop) is belangrijk om de fans vast te houden, waarbij dieren-

nieuws het meest populair is. We stimuleren daarnaast fans om 

hun ervaringen en foto’s/video’s te delen op onze social media. 

Opportunistisch kunnen wij ook deze berichten inzetten. Zo is er 

een constante toevoer van content, zowel van Blijdorp als van 

de bezoeker. Daardoor kunnen we ook goed monitoren hoe men 

over bepaalde onderwerpen denkt. Deze Blijdorp-ambassadeurs 

helpen elkaar ook met bijvoorbeeld tips, discussiëren en corrige-

ren ook negatieve reacties. Daarnaast bereiken we ook de pers 

met social media, die onze nieuwtjes weer verspreiden via hun 

media.

Onze facebookpagina telde aan het eind van het jaar 52.600 fans; 

een groei van 65%! Van alle Nederlandse dierentuinen heeft de 

facebookpagina van de Diergaarde veruit het grootste bereik. 

Voor ons Twitterkanaal geldt hetzelfde: er zijn 20.800 volgers, 

een groei van 13%

In 2014 hebben ruim 350.000 mensen de facebookpagina van 

de Diergaarde ruim 3,5 miljoen keer bezocht. Het bericht met de 

hoogste sociale betrokkenheid was die van de jonge ijsbeertjes in 

december.

Op YouTube werden de filmpjes van de Diergaarde vorig jaar in 

totaal ruim 300.000 keer bekeken. Het laatste filmpje, van de 

kleine ijsbeertjes, is tot 15/1 (in circa vier weken) ruim 44.000 

keer bewonderd! De jonge kameeltjes werden ruim 10.000 keer 

bekeken. Het best bekeken filmpje van de Diergaarde is nog altijd 

ijsbeer Vicks die een ruit breekt tijdens het spelen. Die is tot nu 

toe bijna 315.000 keer bekeken. 

HORECA EN RETAIL
Ondanks de economische recessie, waar Nederland de afgelopen 

jaren in verkeerde, bleef de horeca het goed doen. De omzet in de 

horeca voor de daggasten steeg met ongeveer € 300.000 (=6%) 

ten opzichte van 2013, toen het aantal bezoekers hoger was. De 

gemiddelde besteding per bezoeker steeg dus nog veel meer, van 

€ 3,98 naar € 4,49. En dat terwijl er in 2014 geen nieuwe hore-

ca-concepten gelanceerd werden. Sterker nog: restaurant De Lo-

tus Serre was gedurende heel 2014 gesloten wegens restauratie.

In het derde kwartaal werd het horecapuntje in de Rivièrahal 

verbouwd tot chalet voor Biotopia. Dankzij de aantrekkingskracht 

van Biotopia is het altijd druk bij dit horecapunt.

De zakelijke markt stond de eerste helft van 2014 nog onder druk, 

maar vertoonde in de tweede helft tekenen van herstel. Uitein-

delijk was het resultaat van 2014 vergelijkbaar met dat van 2013, 

maar werd de begroting niet gehaald, omdat er rekening mee 

gehouden werd dat er al gedurende heel 2014 herstel zou zijn.

De omzet in de winkels daalde natuurlijk fors ten opzichte van 

2013, toen er ruim 100.000 Olli’s over de toonbank gingen. Daar-

door zijn de cijfers niet vergelijkbaar. Een vergelijking met 2012 is 

ook lastig, want ook in 2014 werden er nog behoorlijk veel Olli’s 

verkocht. Met een omzet van ruim € 1 miljoen, 28% boven de be-

groting, zijn de verwachtingen overtroffen.

Vlak voor de herfstvakantie werd de souvenirwinkel, Zee van 

Zoovenirs, geheel verbouwd en is daardoor ook van buiten veel 

zichtbaarder geworden. Dat leidde direct tot een stijging van de 

gemiddelde besteding per bezoeker.

Nadat in 2013 afscheid genomen was van het oude fotoconcept, 

kon in het voorjaar van 2014 een nieuw fotoconcept gelanceerd 

worden, bestaande uit twee unieke elementen: de ‘Fotobeleving’ 

en de ‘In-park fotografie’. Het Rotterdamse bedrijf Mr. Green-

screen, later omgedoopt tot Blndr, is de eerste in Nederland die 

op deze wijze en met deze vooruitstrevende technologie werkt. 

Diergaarde Blijdorp is het eerste attractiepark met deze service. 

Bezoekers kunnen hier met hun favoriete dier op de foto! Het 

unieke aan deze technologie is dat de bezoeker zichzelf en het 

dier meteen kan zien op een groot scherm. De fotobewerking 

vindt direct plaats. De bezoeker kan net doen alsof hij zilverrug 

Bokito aait, een tijger voert of een ijsbeer een kus op zijn neus 

geeft. Het is niet alleen leuk voor degene die op de foto gaat, 

de voorbijgangers kunnen ook alles aanschouwen op een groot 

scherm. Daarnaast lopen er nu ook fotografen rond in het park. 

Zo kunnen zij de echte beleving vastleggen. Naast de reguliere 

portretten maken zij ook creatieve en onderscheidende foto’s. 

Denk aan een meisje dat vol blijdschap en verwondering naar een 

olifant wijst of een verliefd stel op hun favoriete bankje bij de 

eendenvijver. De foto’s worden op een fotopas gescand, waar-

mee de bezoeker bij de fotoservice de foto’s digitaal kan bekijken 
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om een keuze te maken. De gekozen foto’s worden daarna direct 

afgedrukt. Bezoekers gaven aan dit nieuwe concept zeer te waar-

deren en dat blijkt ook uit de resultaten.

MEDEWERKERS
In 2014 keerde de rust langzaam maar zeker terug in de Diergaar-

de. De jaren ervoor stonden in het teken van de reorganisatie, 

met als doel een levensvatbare Diergaarde te realiseren. In 2014 

nam nog een aantal mensen afscheid van de Diergaarde, vooral 

middels vaststellingsovereenkomsten, waarmee iedereen het 

outplacementtraject verliet. Er waren aanzienlijk minder ver-

anderingen dan in de voorgaande jaren. Het gros van de mede-

werkers werd nog geplaatst in het niveau waar ze aan voldoen, 

zoals medewerker, medior of senior. Een belangrijke functie die 

opnieuw werd ingevuld, betreft die van dierenarts.

Alle medewerkers zijn in hun nieuwe vakgroep geplaatst en er is 

begonnen om medewerkers duidelijk te maken wat de nieuwe 

kernwaarden, zoals klantgerichtheid, multi-inzetbaarheid en het 

nemen van verantwoordelijkheid, voor hen betekenen. Ook is 

medewerkers met een tijdelijke plaatsing in een functionerings-

gesprek duidelijk gemaakt aan welke (aanvullende) eisen ze moe-

ten voldoen, en hoe de Diergaarde hen gaat begeleiden bij het 

voldoen aan die eisen. Inmiddels konden al ruim tien nieuwe me-

dewerkers in de nieuwe Leisure CAO aangenomen worden. Met 

de nieuwe vakbond (FNV, gevolgd door CNV) was contact over 

enkele personele issues en daarover bestaat een goed contact. 

Doordat nog een paar medewerkers afscheid namen van de Dier-

gaarde, daalde de formatie in dienst van de Stichting van 169,4 

fte naar 161,3 fte Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden 

dat er ook nog een aantal medewerkers niet in dienst is, maar via 

andere constructies tijdelijk ingehuurd wordt. 

Het personeelsblad Zus&Zoo verscheen iedere maand; dit blijkt 

een prima medium om medewerkers formeel op de hoogte te 

houden van de voortgang van de reorganisatie en van andere 

ontwikkelingen binnen de Diergaarde.

Het ziekteverzuim daalde fors in 2014 tot 4,72%, bijna 2% lager 

dan in 2013. Alleen in 2009 was het verzuim met 4,42% nóg lager. 

De meldingsfrequentie bereikte in 2013 echter al een historisch 

dieptepunt met 1,48, maar daalde in 2014 nog verder naar 1,41. 

Dat betekent dus dat er steeds minder gevallen zorgen voor het 

verzuim en dat die gevallen dus steeds meer aandacht en inten-

sievere begeleiding kunnen krijgen.

De O.R. vergaderde nagenoeg wekelijks onderling, en zeven 

keer formeel met de directeur, waarvan één keer in aanwezig-

heid van een lid van de Raad van Toezicht. Tussendoor vond nog 

diverse keren informeel overleg plaats tussen enkele leden van 

de O.R. met de directeur. Er werd met name gesproken over het 

toekomstplan en de reorganisatie, en over urenregistratie en 

roostering. 

In 2014 vonden er verkiezingen voor de OR plaats. Er waren elf 

kandidaten voor zeven plaatsen, dus er viel daadwerkelijk wat te 

kiezen.

SAMENSTELLING O.R. (2011-2014)

Dhr. Adriaan van Linschoten MARCOM & Educatie Voorzitter

Mw. Ann Lampo Shared Service Center Secretaris

Mw. Inge Poot Sales Secretaris

Mw. Mary Worseling MARCOM & Educatie Secretaris

Dhr. Ferry Flach Shared Service Center Lid

Dhr. Louis Jacobs Onderhoud & Projecten Lid

Dhr. John van Os Dier Lid

Dhr. Gerard van Winsen Entree/Retail Lid

SAMENSTELLING O.R. (2014-2017)

Dhr. Maarten Vis  Cluster Dier & Plant Voorzitter

Mw. Ann Lampo Facilitair cluster Secretaris

Mw. Bianca Fleur Planning & Control Lid dagelijks 

  bestuur

Dhr. John van Os Cluster Dier & Plant Lid

Dhr. Bert Verkerk Cluster Service Lid

Dhr. Ben Bothof Cluster Dier & Plant Lid

Dhr. Ferry Flach Facilitair cluster Lid

Naast vaste medewerkers kan Diergaarde Blijdorp rekenen op een 

enorme groep van zo’n 300 vrijwilligers. Zij leveren ondersteu-

ning bij de Levende Have en Botanische afdeling, maar vooral bij 

de Educatieve dienst. Er zijn rondleiders, infopunters, ZooCam-

pers, verhalenvertellers/voorlezers, schminkers, opleiders en een 

roostercommissie voor de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers 

heeft nog steeds groeipotentie; zij leveren een onschatbare 

meerwaarde aan een dagje Blijdorp en zijn natuurlijk ook bui-

ten de Diergaarde ware ’ambassadeurs’. Vanzelfsprekend wordt 

ervoor gewaakt dat vrijwilligers niet betaalde krachten gaan 

vervangen; het moet dus ‘additioneel werk’ betreffen. Daarnaast 

werkt de Diergaarde al vele jaren nauw samen met ASVZ, een 

organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Op vrijwel alle weekdagen is een groep 

mensen van ASVZ in de Diergaarde aan het werk.
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Na ruim een jaar van werkzaamheden konden in 2014 eindelijk 

twee leningen worden afgesloten. De eerste betrof een lening 

van € 3,8 miljoen bij de BNG ter dekking van de bij de reorganisatie 

ontstane frictiekosten. Deze kon uiteindelijk worden afgesloten 

tegen een rente van 1,79%. Daarnaast werd een lening afgesloten 

bij het Nationaal Restauratiefonds van € 2,5 miljoen tegen 1,50% 

voor de restauratie van de theeschenkerij.

Het resultaat over 2014 bedroeg € 0,258 miljoen. In 2013 was 

het resultaat nog € 3,078 miljoen. Het grote verschil kan ver-

klaard worden doordat aan de batenkant de inkomsten lager 

waren door de gedaalde subsidie van de gemeente, terwijl aan 

de lastenkant in 2014 extra voorzieningen genomen zijn voor 

achterstallig onderhoud en regelingen met medewerkers. De 

liquiditeitspositie is sterk verbeterd als gevolg van een positieve 

operationele kasstroom en het aantrekken van 2 langlopende 

financieringen.

Qua omzet was 2014 een goed jaar. Het aantal bezoekers daalde 

weliswaar met 6% naar 1.380.660 en haalde ook de begroting van 

1.400.000 niet, maar dat is toch dicht benaderd. De omzet bleef 

nagenoeg gelijk aan de omzet van 2013, maar was 9% hoger dan 

de begroting. Vanwege het verminderende Olli-effect was reke-

ning gehouden met een forse daling, maar dat hebben we prima 

kunnen ontvangen.

De omzet entree is € 800.000 hoger dan in 2013, met name ver-

oorzaakt door de verkoop van dagkaartjes. De omzet in de horeca 

was € 250.000 hoger en de winkelverkopen ruim € 1.500.000 la-

ger dan in 2013, maar altijd nog € 300.00 hoger dan in 2012. Voor 

de entree en de horeca betekende dit ten opzichte van vorig jaar 

respectievelijk 6% en 4% meer.

Ten opzichte van de begroting was de entree liefst 10% hoger; dit 

verschil wordt uitsluitend veroorzaakt doordat de omzet uit dag-

kaartjes 15% hoger lag dan begroot. De horeca haalde een omzet 

die 5% boven de begroting lag.

De netto omzet ligt nagenoeg gelijk aan vorig jaar, maar 9% bo-

ven de begroting, zelfs zonder het Olli-effect en met de lagere 

subsidie.

De bedrijfskosten passen bij de doelstellingen uit het toekomst-

plan. De personele lasten zijn weliswaar 2% hoger dan in 2013, 

maar 2% lager dan begroot. Met name aan onderhoud is meer uit-

gegeven dan vorig jaar en dan begroot. De afgelopen jaren heeft 

onderhoud te weinig aandacht gekregen en die achterstand 

wordt nu ingehaald. Onderhoud wordt vaak als ‘sluitpost’ ge-

bruikt; bij een goed jaar kan extra onderhoud uitgevoerd worden. 

Als het seizoen tegenzit, is het relatief gemakkelijk om onder-

houd een jaartje door te schuiven. Aangezien 2014 een goed jaar 

was, kon aan onderhoud ruim 30% meer uitgegeven worden dan 

in 2013 en dan begroot. De energielasten daalden verder en lagen 

18% onder de begroting en 6% onder 2013. Er is meer gedoteerd 

dan begroot en dan vorig jaar, ter voorbereiding op een renovatie 

van het Oceanium en ook om met medewerkers afgesloten rege-

lingen te kunnen nakomen. Voor gedetailleerde gegevens wordt 

hier verwezen naar de jaarrekening 2014.

LIQUIDITEIT
Liquiditeitstechnisch zijn met name de maanden november, de-

cember, januari en februari de lastigste maanden voor Diergaarde 

Blijdorp. Met de Gemeente Rotterdam is echter de afspraak ge-

maakt dat in 2014 de totale subsidie reeds in februari uitbetaald 

wordt waardoor er geen liquiditeitsprobleem in die periode op-

trad. Daarnaast werpt het zuinige beleid van de afgelopen jaren 

inmiddels zijn vruchten af en kwam de liquiditeit gedurende heel 

2014 geen moment in gevaar.

De in 2014 gedane investeringen zijn nagenoeg volledig uit ex-

terne gelden gefinancierd, dus dat drukte ook niet op de liqui-

diteit. Wel is het zo dat er sinds april 2013 frictiekosten gemaakt 

worden ten gevolge van de reorganisatie. Die kosten zijn door de 

Diergaarde voorgefinancierd; in de zomer van 2014 kon daarvoor 

echter een lening van € 3,8 miljoen afgesloten worden. Eind 2014 

bevoorschotte de Gemeente reeds 2/3 van de derde fase van het 

jubileumgeschenk, waarvan de bouw in 2015 start. 

SUBSIDIE GEMEENTE
De Gemeente Rotterdam ondersteunt de Stichting Koninklijke 

Rotterdamse Diergaarde jaarlijks door middel van een budget-

subsidie. In samenspraak met Diergaarde Blijdorp zijn criteria op-

gesteld op basis waarvan de effectiviteit van de subsidie getoetst 

kan worden. Met ingang van 2011 is het aantal prestatie-indicato-

ren teruggebracht tot twee:

De instandhouding van de Diergaarde en deze voor het publiek 

openstellen (80%)

Activiteiten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie, waarbij 

in samenwerking met scholen lessen worden gegeven en vra-

genlijsten aan scholieren worden uitgereikt. (20%)

Diergaarde Blijdorp beschikte over een geldige dierentuinver-

gunning en heeft de Diergaarde gedurende alle dagen voor het 

publiek opengesteld en bezoekers ontvangen. Hiermee voldoet 

de Diergaarde dus aan het eerste criterium. De wat bezoekers 

betreft rustigste dag was vrijdag 12 december toen de teller op 

82 bezoekers bleef steken. De drukste dag was zondag 18 okto-

ber, toen 10.507 mensen de poorten passeerden.

Het tweede criterium kan worden getoetst aan de hand van 

cijfers die in het financieel jaarverslag zijn opgenomen. Het aantal 

kinderen dat om educatieve redenen naar de Diergaarde kwam, 

bijvoorbeeld op schoolreis of om een les van een van onze do-

centen te krijgen, of onder begeleiding van een eigen docent een 

speurtocht maakte, bedroeg 72.534.

FINANCIËN
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In 2009 heeft het College van B&W besloten om de subsidie in 

drie jaar tijd (2010-2012) met één miljoen Euro af te bouwen, 

van € 4.778.000 naar € 3.778.000. Toen al werd aangegeven, dat 

verdere verminderingen niet uit te sluiten waren. In november 

2010 besloot het College de subsidie verder af te bouwen tot € 

778.000 per jaar in 2015. In november 2011 besloot de Gemeen-

teraad bij amendement om de Diergaarde in 2012 eenmalig € 

300.000 extra te geven, om de zachte landing beter mogelijk te 

maken. 

De hoogte van de subsidie is daarmee als volgt vastgesteld:

JAAR SUBSIDIE TOTAAL

2010 € 4.960.100

2011 € 4.078.000

2012 € 3.284.000

2013 € 2.179.000

2014 € 1.479.000

2015 € 779.000

In het voorjaar van 2014 vonden er gemeenteraadsverkiezingen 

plaats. Voor de Diergaarde betekende dat we afscheid namen van 

wethouder Laan (VVD) en sinds de verkiezingen te maken hebben 

met wethouder en loco-burgemeester Eerdmans (Leefbaar 

Rotterdam). 

In november 2014 stelde de Gemeente de begroting 2015-2018 

vast en besloot de subsidie aan Diergaarde Blijdorp gedurende 

die periode te handhaven op € 779.000. Dat stelt de Diergaarde 

in staat om vanuit die basis de Diergaarde verder te ontwikkelen. 

Verder werd de subsidie die we al jaren krijgen voor ons zonnepa-

nelendak (€ 15.000) geformaliseerd tot 2022; die hoeft dus niet 

meer jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden.

SPONSORING EN GIFTEN
Hoofdsponsor en Promoting partner van Diergaarde Blijdorp, Ra-

bobank Rotterdam ondersteunde de Diergaarde ook in 2014 weer 

daadwerkelijk, moreel en financieel. Naast een vaste jaarlijkse bij-

drage, die in 2014 weer met twee jaar verlengd is, organiseren zij 

Zoomeravonden in de Diergaarde en wordt continu gezocht waar 

beide A-merken elkaar kunnen versterken. Diergaarde Blijdorp en 

Rabobank: een waardevolle combinatie!

In 2014 mocht de Diergaarde zich verheugen over de bijdragen 

van diverse stichtingen, fondsen, bedrijven en particulieren. On-

der andere de volgende partijen droegen financieel of materieel 

bij aan de verfraaiing van de Diergaarde en het beter kunnen 

uitvoeren van de ideële doelstellingen:

• De Vereniging Vrienden van Blijdorp zegde toe de bouw van 

het Congo-biotoop mogelijk te maken. Ook leverden zij een 

forse bijdrage aan de restauratie van de koedoestal. Te openen 

in 2015.

• Adessium Foundation maakte de toonaangevende educatie bij 

het leeuwenverblijf mogelijk met een forse bijdrage.

• Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken maakte 

dankzij een grote gift de restauratie van de oude penseelzwij-

nenstal en verbouwing tot mhorrgazelleverblijf mogelijk.

• Bonn&Mees Drijvende Bokken maakte dankzij een royale bij-

drage het separatieverblijf voor de mhorrgazellebok mogelijk. 

• Stichting Pieter Bastiaan ondersteunde de educatie van het 

Congo-biotoop met een mooie bijdrage

• Stichting Pieternella Pols Fonds leverde een bijdrage aan de 

realisatie van de buiteneducatie bij de leeuwen, te openen in 

2015

• De klanten van Rabobank Rotterdam brachten genoeg geld 

bijeen om een truck te kunnen aanschaffen en thematiseren 

om het leeuwenverblijf te verlevendigen

• Ondernemers uit Capelle aan de IJssel zamelden bij een veiling 

geld in voor de realisatie van een nieuw buitenverblijf voor 

stokstaartjes. Dit wordt in 2015 gerealiseerd.

• Stichting Ondernemers en Effectenhandelaren te Rotterdam 

(STOER) leverde een financiële bijdrage aan de restauratie van 

de koedoestal

• Mevrouw Annelies van de Vorm maakte dankzij een persoonlij-

ke gift mogelijk dat de koedoestal net als in het verleden weer 

inzichtelijk voor het publiek is.

• Stichting Thurkov Fonds droeg financieel bij aan de restauratie 

van de lelievijver én het nieuwe verblijf van de mhorrgazellen.

• De personeelsvereniging van de RET maakte haar batige saldo 

over aan de Diergaarde ten behoeve van het nieuwe mhorrga-

zellenverblijf.

In 2011 werd, mede dankzij oud-wethouder Hans Vervat, een die-

renadoptieprogramma opgestart. Bedrijven uit het Midden- en 

kleinbedrijf kunnen hun verbintenis met Diergaarde Blijdorp be-

lichamen middels de adoptie van een dier of diersoort. Ondanks 

dat dit pas medio 2011 gestart werd, waren er in 2011 toch al 23 

bedrijven die hun verbondenheid met de Diergaarde wilden to-

nen. Dat aantal blijft momenteel vrij stabiel en bedroeg per eind 

2014 in totaal 22 bedrijven. Overigens gaat 20% van de bijdragen 

van de adoptieouders naar natuurbehoud.

Daarnaast is de Zakenkring nog steeds actief. Het ledenaantal 

daalde in 2014 van 53 naar 50 leden, voornamelijk door faillis-

sementen van bedrijven. Voor de dieradoptanten en de Zaken-

kringleden werd in juni een speciale avond georganiseerd bij de 

Oewanja Lodge.
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Nu de afgelopen jaren het fundament gelegd is voor de toe-

komst, is het de verwachting dat in 2015 de groei kan worden 

ingezet. Nagenoeg alle formatieplaatsen in de organisatie zijn 

bemenst en teams zijn inmiddels aardig op elkaar ingespeeld. Ook 

is in 2014 veel gezaaid om vanaf 2015 te kunnen gaan oogsten. 

Zo hebben we in 2015 minstens drie publiekstrekkers. In de 

eerste plaats zullen de jonge ijsberen, die op 2 december 2014 

geboren werden, in 2015 ongetwijfeld voor veel publiek en ont-

roerende momenten gaan zorgen. Verder opent de Diergaarde 

in het eerste kwartaal het nieuwe Congo-biotoop. Hier wordt 

al ruim een jaar reikhalzend naar uitgezien door heel Rotterdam, 

omdat dat daarmee de okapi’s terug zullen keren in de stad. In 

het Congo-biotoop leven de okapi’s samen met een vogelgezel-

schap uit centraal-Afrika, zoals een kolonie bijeneters, maar ook 

glansspreeuwen, toerako’s en diverse andere vogelsoorten. Het 

binnenverblijf is het grootste ter wereld voor okapi’s en zelfs zo 

groot, dat de dieren er temidden van beplanting uit hun natuur-

lijke leefomgeving kunnen lopen. Tenslotte opent de Diergaarde 

in het voorjaar eindelijk het nieuwe leeuwenverblijf en de geheel 

gerestaureerde ‘theeschenkerij’ die nu verder gaat als Oosters 

gethematiseerd restaurant ‘de Poort van Azië’. Het leeuwenver-

blijf is ook bijzonder, omdat het een dermate groot binnenverblijf 

heeft, dat de dieren hier ook als groep gehouden kunnen wor-

den. De achterwand is een bewegende projectie van een stukje 

Gir-reservaat. De jonge ijsberen, het nieuwe Congo-biotoop en 

het nieuwe leeuwenverblijf zullen er ongetwijfeld voor zorgen 

dat de Diergaarde veelvuldig in de media is en ook weer veel nieu-

we bezoekers zullen aantrekken.

De verwachting is dan ook dat het bezoekersaantal zal stijgen tot 

1.450.000, waarvan 650.000 dagbezoeken en 650.000 abonne-

mentsbezoeken. Met name de laatste target is uitdagend, want 

het is ruim 15% hoger dan in 2014. Door de vele nieuwe attracties, 

plus nog te verwachten jonge dieren als een gorilla , girafjes en 

een olifantje wordt verwacht dat de abonnementhouders vaker 

komen dan in het relatief rustige 2014. Daarnaast start dit voor-

jaar de verkoop van abonnementen via de RotterdamPas. Op deze 

manier verwachten we ook de mensen met een kleinere beurs 

weer naar de Diergaarde te kunnen trekken.

De inkomsten uit de horeca en de retail zullen naar verwachting 

stijgen ten opzichte van 2014. Bij de horeca komt dit door het 

openen van het nieuwe restaurant ‘Poort van Azië’, bij de souve-

nirs door de eind 2014 verbouwde souvenirwinkel, plus een aan-

tal nieuwe productlijnen, zoals Blond Servies. Het Salesteam is in 

2014 aanzienlijk versterkt en de eerste tekenen van groei waren 

vanaf de tweede helft van 2014 al merkbaar. Voor 2015 wordt een 

verdere groei voorspeld, ook omdat partijen die in de Diergaarde 

georganiseerd worden door derden, vanwege ons educatieve ka-

rakter niet onder de werkkostenregeling vallen; daarmee wordt 

het voor andere partijen interessanter om hun bedrijfsfeest in de 

Diergaarde te organiseren in plaats van in een puur commerciële 

locatie.

In 2015 wordt nog een aantal kleinere projecten aangepakt: 

zo wordt de koedoestal gerestaureerd en het snack-punt de 

Koedoekraam opnieuw gebouwd. Ook wordt de fontein ‘Lies-

je’ gerestaureerd. Begonnen wordt met de verbouwing en het 

opknappen van het Oceanium en met de restauratie van het 

roofdierengebouw en het geschikt maken voor gelada’s. Ook 

wordt begonnen met het ombouwen van het flamingoverblijf tot 

flamingovolière.

Kortom, de verwachtingen voor 2015 zijn hooggespannen en de 

medewerkers zijn gemotiveerd om er een prachtig jaar van te 

maken.

VOORUITBLIK




