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STICHTING KONINKLIJKE  
ROTTERDAMSE DIERGAARDE

Stichting Koninklijke Rotterdamse 
Diergaarde is een ANBI-Stichting zonder 
winstoogmerk. De Stichting draagt het 
predicaat Koninklijk.

De statutaire doelstelling van de Stichting Koninklijke 
Rotterdamse Diergaarde is het steunen en uitdragen van 
natuurbehoud in de breedste 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/kweken met haar zoölogische en botanische 
collectie. Dit doel komt ook tot uitdrukking in het educatieve 
beleid, de onderzoeksactiviteiten en in de steun van de 
Stichting aan natuurbeschermingsprojecten, maar vooral 
door het uitdragen van de natuurbehoudsgedachte op 
zodanige wijze dat Diergaarde Blijdorp voor de bezoekers 
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 directie en het bestuur van de Stichting Koninklijke 
Rotterdamse Diergaarde werd in dit verslagjaar gevormd 
door de heer J.P. de Jong (tot 1 augustus 2017) en  
de heer E. J. Zevenbergen (vanaf 1 augustus 2017).

Governance
Blijdorp volgt, bij het ontbreken van een specifieke 
Governance Code voor de eigen sector, vrijwillig de 
Governance Code Cultureel  
http://www.governancecodecultuur.nl/

Blijdorp is lid van:
• De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen en volgt de

ethische codes die door deze Vereniging zijn opgesteld
voor de lid-dierentuinen.
http://www.nvddierentuinen.nl/nvd/beleid

• De European Association of Zoo’s and Aquaria (EAZA) en
volgt de Governing Documents, Guidelines en Standards
van de EAZA.
http://www.eaza.net/about-us/eazadocuments/

• Als uitvoering daarvan past Blijdorp ook door de IUCN
(International Union for Conservation of Nature)
opgestelde guidelines toe.
http://www.eaza.net/about-us/eazadocuments/

• De NVBT (Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen)
en commiteert zich daarmee aan criteria over het beheer
van haar plantencollectie(s) en de wijze waarop
deze worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek,
natuurbehoud, tentoonstelling en/of onderwijs.
www.botanischetuinen.nl
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BESTUURSVERSLAG
Welkom bij het jaarverslag van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, beter bekend als Diergaarde 
Blijdorp. Sinds 1 augustus 2017 mag ik mijzelf de vijftiende directeur-bestuurder noemen van deze prachtige 
Rotterdamse organisatie. Hoewel ik dus niet het hele jaar 2017 heb meegemaakt, leg ik als directeur-bestuurder in dit 
jaarverslag uiteraard wel verantwoording af voor alles wat zich in dit jaar heeft afgespeeld in de Diergaarde, inclusief 
de financiële paragraaf. Daarnaast bevat dit jaarverslag een doorkijkje naar de activiteiten in 2018 en verder. 

Om de organisatie en de medewerkers goed te leren kennen ben ik vanaf mijn intrede meteen gaan meelopen op alle 
afdelingen. Ik zag veel mensen die met grote passie en betrokkenheid hun werk doen en trots zijn op hun dierentuin. 
Ik maakte een grote verscheidenheid mee aan werkzaamheden, die samen een organisatie vormen die ook in 2017 
weer bijna anderhalf miljoen bezoekers trok. Een mooie prestatie, maar ook noodzakelijk om Diergaarde Blijdorp 
draaiende te houden. 

Het resultaat zonder eenmalige effecten was in 2017 bescheiden positief en slechts iets lager dan in 2016. Om door te 
kunnen ontwikkelen en de 21 rijksmonumenten en andere iconische gebouwen zoals het Oceanium te onderhouden 
en op te knappen, zijn echter beduidend meer financiële middelen nodig dan we uit de reguliere bedrijfsvoering 
kunnen financieren. 

We staan dus de komende jaren voor grote uitdagingen. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan hebben we meer 
partners nodig die mee willen investeren in de Diergaarde. Zo heb ik in de afgelopen maanden ondervonden hoe 
de samenwerking met de Vereniging Vrienden van Blijdorp van grote toegevoegde waarde is voor de ontwikkeling 
van de Diergaarde. Daarnaast zijn we in 2017 met de gemeente in gesprek gegaan over het onderhoud van de 
rijksmonumenten en willen we investeren in de relatie met particuliere bedrijven. Daarbij heb ik gemerkt dat Blijdorp 
een grote gunfactor heeft en de stad Rotterdam ons een warm hart toedraagt. In 2018 wil ik de verbinding met de 
stad verder uitbouwen en een aantal projecten ontwikkelen zodat we Diergaarde Blijdorp ook in de toekomst gezond 
en aantrekkelijk voor bezoekers kunnen houden. 

Met een aanpassing in de management- en organisatiestructuur hebben we daarnaast het fundament van Diergaarde 
Blijdorp nog sterker gemaakt. Met het oog op toekomstige, zakelijke, inhoudelijke en maatschappelijk uitdagingen 
moet deze aanpassing leiden tot een klein, slagvaardig en strategisch managementteam. Dit zorgt voor een helder 
ingerichte organisatie waarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden beter zijn belegd. Door de oprichting van een 
nieuw cluster Bedrijfsvoering worden in 2018 diverse operationele processen anders belegd, waardoor de clusters 
Dier & Plant en Publieksservice worden ontlast en maximaal worden gefaciliteerd. Hierdoor neemt de focus in de 
gehele organisatie toe. 

Het creëren van een vast team is een belangrijk onderdeel van deze interne aanpassing. Sinds 1 januari 2018 is een 
nieuwe Clustermanager Publieksservice in dienst getreden en we hopen het team op korte termijn aan te vullen met 
een Clustermanager Bedrijfsvoering. 

Samen met alle medewerkers zullen we vol enthousiasme blijven bouwen aan een toekomstbestendig Diergaarde 
Blijdorp.

Rotterdam, 24 april 2018
Erik Zevenbergen
Directeur-bestuurder



5

DIER- EN 
PLANTCOLLECTIE



6

DIER- EN PLANTCOLLECTIE

Dier
Een collectie dieren en planten zoals in 
Blijdorp is altijd in beweging en houdt zich 
aan haar eigen ritmes, niet begrensd door 
harde datumgrenzen. Een jaarverslag is een 
mooie gelegenheid om terug te kijken en te 
beseffen dat een jaarafsluiting alleen een 
menselijke constructie is.

Aan het begin van 2017 werden er weer hutia’s geboren. 
Sinds 2002 was dit niet meer gebeurd en na de aankomst van 
een aantal nieuwe dieren in 2016 was er dus eindelijk weer 
succes voor de hutia’s. 

Eigenlijk was 2017 het jaar van de neushoorns voor Blijdorp. 
Op 14 februari beviel Indische neushoorn Namaste van een 
dochter (Karuna). Indische neushoorns komen alleen nog 
voor in enkele reservaten in Noord-India en Nepal. In hun 
natuurlijke leefgebied worden zij bedreigd door stroperij 
vanwege hun lucratieve hoorn. Gelukkig nemen hun 
aantallen de afgelopen jaren weer toe dankzij goede  
beschermingsmaatregelen. Blijdorp ondersteunt het natuur-
behoudsproject Indian Rhino Vision 2020 (IRV 2020). IRV 
2020 heeft tot doel om een wilde populatie van minimaal 
3.000 Indische neushoorns in de regio Assam (India) te 
behouden. Het project omvat o.a. anti-stropers maatregelen, 
het monitoren van aantallen en gedrag, eventuele  
herplaatsingen en educatie van de lokale bevolking.

Op 23 december beviel zwarte neushoorn Naima van een 
gezonde dochter Mara. Het was bijna een primeur want ze 
is de tweede zwarte neushoorn die ooit in een Nederlandse 
dierentuin geboren is. De eerste zwarte neushoorn die in 
Nederland geboren is, kwam 57 jaar eerder ook in Diergaarde 
Blijdorp ter wereld. Zwarte neushoorns worden zeer sterk 
bedreigd door stroperij die zich richt op de hoorn van deze 
dieren.  

Wij hebben afscheid genomen van onze laatste twee 
wolven (een mannetje en vrouwtje), die overgebleven 
waren van onze roedel. Zij waren dertien jaar oud, voor 

wolven hoogbejaard. Het vrouwtje liep al een tijdje met een 
opgezwollen buik. Dit bleek te worden veroorzaakt door een 
niet goed functionerend hart; het hart was verwijd. Besloten 
is om het nog gezonde mannetje tegelijkertijd met het 
vrouwtje te euthanaseren om te voorkomen dat dit dier een 
eenzame oude dag zou hebben. 

In ons 160-jarige jubileumjaar werden maar liefst twee 
okapi’s geboren. De eerste geboorte vond plaats op 13 mei. 
Okapi Kamina beviel van een hengstje dat de naam Gerrit 
kreeg. Gerrit is vernoemd naar een voormalig medewerker 
van Diergaarde Blijdorp, Gerrit van der Graaf, die jarenlang 
okapi’s verzorgd heeft in Blijdorp. Gerrit van der Graaf is in 
zekere zin de ‘stamvader’ van veel okapi’s die in Rotterdam 
geboren zijn en was een echte pionier op het gebied van 
okapiverzorging. Hij overleed op negentigjarige leeftijd op de 
dag dat bij ons okapi Gerrit geboren werd. In oktober kwam 
Mboshi ter wereld. Mboshi is de zoon van Mbuti die op haar 
beurt weer een dochter is van Kamina. 

Ook bij de giraffen (het grote familielid van de okapi’s) is 
dit jaar een jong geboren. Het hengstje Kayin genaamd is 
een zoon van hengst Banio en vrouw Kimberley. Blijdorp 
probeert de geboorte van giraffen te reguleren door middel 
van anticonceptie, waarbij de gezondheid van de dieren 
voorop blijft staan. Iedere giraffenmerrie mag maar een korte 
periode anticonceptie krijgen om op lange termijn vrucht-
baarheidsproblemen te voorkomen. Vanwege anticonceptie 
zijn er dit jaar minder giraffen geboren dan een aantal jaar 
geleden. 

Na vele jaren zijn er in het Aziëhuis weer slanke lori’s te 
bewonderen. Slanke lori’s leven in het wild in het zuiden van 
India en het noorden van Sri Lanka. Het zijn dieren die in het 
donker op jacht gaan naar voedsel. Dat bestaat voornamelijk 
uit dierlijk voedsel als insecten, mieren en termieten, maar 
ook een vogeleitje of een kikkertje worden niet versmaad. 
Net als veel andere diersoorten is de slanke lori een 
bedreigde diersoort. Verlies van het noodzakelijke leefmilieu 
is daarvoor in belangrijke mate verantwoordelijk.
In dierentuinen is de slanke lori zeker geen alledaagse 
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diersoort. Op dit moment is er maar een handjevol tuinen in 
Europa waar ze te zien zijn, waaronder nu dus ook weer in 
Blijdorp. Van 1988 tot het begin van deze eeuw waren deze 
aantrekkelijke diertjes bij ons te zien in het voormalige nacht-
dierenhuis, waar ook verschillende jongen werden geboren.
Verder zijn in het Aziëhuis ook toepaja’s te zien op de plaats 
waar eerst de slangenhals schildpadden gehuisvest waren. De 
Belanger toepaja is een zeer actieve en interessante soort die 
vanuit evolutionair oogpunt als een oer-primaat gezien wordt 
en dus als een soort stamvorm van alle huidige primaten 
door het leven gaat. 

Naast bovenstaande nieuwe soorten zijn er in 2017 ook 
heel wat belangrijke geboortes geweest. Niet allemaal even 
opvallend, maar daarom soms niet minder bijzonder. In 
de gierenvolière kwam een ernstig bedreigde kapgier ter 
wereld en werden er vier maraboes geboren. Een aantal 
jonge maraboes van 2016 wordt getraind en vloog mee in de 
Vrije Vlucht Voorstelling. Daarnaast werden toco toekans en 
karmijnrode bijeneters geboren. 

Onze zeeleeuwen brachten twee jongen ter wereld, maar 
namen we ook afscheid van zeeleeuw Billy. Billy is jarenlang 
de haremleider geweest van onze zeeleeuwengroep en een 
icoon van Blijdorp. 

Op Bass Rock waren alle drie de vogelsoorten succesvol.  
Eén papegaaiduiker, drie zeekoeten en vijf drieteenmeeuwen 
werden grootgebracht. Ook de rode ibissen waren bijzonder 
productief. Maar liefst veertien jongen werden er groot. Ook 
de textorwevers waren zeer succesvol, waardoor onze groep 
inmiddels zo’n honderd vogels groot is. 

De Stellers zeearenden zijn weer terug in hun volière naast 
de ijsberen. Nadat het verblijf een re-make gekregen had 
waardoor de vogels beter konden zitten en manoeuvreren 
lijkt het nu ook beter te gaan tussen het paar. De wasberen in 
het naastgelegen verblijf kregen er een aantal bewoners bij 
vanuit Stichting AAP, waaronder een wasbeer met de naam 
Famous, die als verstekeling in een container vanuit Amerika 
de oversteek naar Rotterdam gewaagd had.

Na zeventien jaar intensief meegewerkt te hebben aan het 
reïntroductieproject van de Europese hamster heeft Blijdorp 
het stokje nu overgedragen aan de Limburgse collega’s van 
GaiaZoo. De provincie Limburg heeft de verantwoordelijkheid 

over dit project overgenomen van het Rijk. 
In de reptielencollectie van Blijdorp zitten diverse soorten 
van de meest bedreigde schildpadden. Twee daarvan hadden 
ook dit jaar weer jongen, de McCords slangenhalsschildpad 
en de spinschildpad. Daarnaast zijn er ook zeven pannen-
koekschildpadjes uit het ei gekropen. 
In september heeft Blijdorp het fokprogramma van de 
Egyptische landschildpad toegewezen gekregen, een soort 
die door de IUCN als ernstig bedreigd op de Rode Lijst is 
geplaatst.
Samen met RAVON, STENAPA en de Durrell Wildlife 
Conservation Trust werkt Blijdorp aan de bescherming en de 
opzet van een fokprogramma van de Antilliaanse leguaan, 
een soort dat inheems is op Sint Eustatius. Door de orkaan 
Irma in september van dit jaar is de translocatie van vier 
dieren naar Nederland helaas uitgesteld tot het voorjaar van 
2018. 

Een ander belangrijk samenwerkingsverband is de deelname 
van Blijdorp in het Steurenproject waar het Wereld Natuur 
Fonds, ARK en Sportvisserij Nederland hun expertise delen 
om de reïntroductie van de Europese steur te onderzoeken. 
De Europese steur kwam tot begin jaren vijftig van de vorige 
eeuw nog voor in de Nederlandse delta. Blijdorp is de enige 
dierentuin waar deze bijzondere vis te zien is. 

In mei kreeg het Oceanium van de collega’s van het 
Vancouver Aquarium enkele eipakketjes van buis- 
snavelvisjes, een kelpbewoner van de Pacifische kust van 
Noord-Amerika. Deze eitjes zijn gelegd in het aquarium van 
onze Canadese collega’s en verstuurd naar Blijdorp. Enkele 
weken na aankomst telden de verzorgers enkele honderden 
kleine visjes. Een deel ervan is in de afgelopen maanden 
verspreid naar collega aquaria over heel Europa. Het was 
de eerste keer dat visseneitjes op deze manier naar Blijdorp 
kwamen en dit experiment smaakt naar meer. 
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Plant
Naast de vlinderkweek in Amazonica is een terrarium 
gerealiseerd voor twee soorten gifkikkers. De Dendrobates 
tinctorius is de grootste van beide, zo’n 3,5 tot 6 cm. Deze 
soort leeft vooral op de bodem. De Ranitomeya imitator is 
tussen de 10 tot 12 mm groot. Dit kikkertje is te vinden in 
de hogere laag van het verblijf. Het terrarium is beplant met 
diverse bromelia’s. In de waterkuiltjes tussen de bladeren 
leggen de kikkers hun eitjes. Verder bloeide ook dit jaar de 
Victoria-waterlelie weer uitbundig in Amazonica (vier stuks 
tegelijk in bloei) en is een gedeelte van de Bromelia-collectie 
zichtbaar gemaakt voor ons publiek. 

Op plantengebied is hard gewerkt aan het verder  
professionaliseren van onze registratie op bomengebied. 
Alle bomen worden in een computerprogramma ingevoerd, 
waardoor ook het onderhoud aan de bomen meer 
gestructureerd plaats kan vinden. Ook alle overige planten 
worden uiteindelijk in deze database ondergebracht. Een 
van de grotere projecten van de afdeling Plant in 2017 was 
de aanleg van de beplanting bij de toekomstige route tussen 
de ijssberen en de bizons. De bizonweide is geheel opnieuw 
aangelegd en hier zijn ook een aantal grote bomen op 
geplaatst. De route naast de bizons is geheel aangelegd met 
Noord-Amerikaanse boomsoorten. In de late herfst vindt 
in de bossen van Noord-Amerika een kleurrijk schouwspel 
plaats. De zogenaamde Indian Summer zorgt voor prachtig 
verkleurende bladeren voordat de winter definitief zijn 
intrede doet. Op deze plaats proberen wij dat na te bootsen.

Ook vermeldenswaardig was de bloei van de Cardiocrinum 
cathayanum (een familielid van de lelies) in de Chinese Tuin. 
Deze plant is hier tien jaar geleden gezaaid en bloeide voor 
het eerst in 2017. 

Botanische tuin
De Vereniging voor Botanische Tuinen (de Botanical 
Guardians) heeft in samenwerking met alle botanische 
tuinen een boek uitgebracht met alle ‘kroonjuwelen’ van 
de tuinen. Hierin staan de elf kroonjuwelen die zichtbaar 
zijn in Diergaarde Blijdorp. In het voorjaar van 2017 
werden soortborden bij de Kroonjuwelen geplaatst, zodat 
bezoekers de ‘Kroonjuwelen route’ konden volgen. Om meer 
diepgaande informatie over onze botanische collectie te 
delen, zijn er in 2017 in het magazine de Giraffe per editie 
twee pagina’s gereserveerd. 

Veterinair en Onderzoek
Naast een permanente gezondheidsscreening van onze 
diercollectie door middel van bijvoorbeeld mestonderzoek, 
houdt Blijdorp zich bezig met het welzijn van de diercollectie. 
Zo is er dagelijks een dierenarts aanwezig die wordt 
ondersteund door een laborant. Blijdorp volgt de hormonale 
cyclus van een aantal diersoorten (progesteronbepalingen) 
om zo een beter inzicht te krijgen in eventueel afwijkende 
waarden. Zo volgen wij de cyclus van onder andere onze 
olifanten, neushoorns en tapirs.

Een ander belangrijk deel van de onderzoeksactiviteiten 
richt zich op de zwarte neushoorn. Zwarte neushoorns in 
dierentuinen blijken relatief vaak last te hebben van  
ijzerstapelingsziekte. Deze ziekte is maar moeilijk te 
behandelen en over de oorzaken is nog niet alles bekend. 
Aderlaten is een van de therapieën die ook in Blijdorp bij 
een van de zwarte neushoorns met succes wordt toegepast. 
Voeding speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in het 
ontstaan van deze ziekte. Vanuit Blijdorp is een Europees 
onderzoek opgestart in samenwerking met de Universiteit 
van Utrecht en de Hogeschool van Leiden naar het 
microbiome van neushoorns in Europese dierentuinen en 
deze te vergelijken met die van neushoorns in het wild. 
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In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is 
gekeken naar een betere diagnostiek van de  
Yersinia-bacterie. Met name onze toco toekans zijn erg 
gevoelig voor deze bacterie. Omdat het lang duurt om deze 
bacterie te kweken in ons laboratorium is gezocht naar een 
alternatieve methode in samenwerking met de Universiteit 
van Amsterdam. Dit is succesvol gebleken en op deze manier 
kan er eerder gericht met antibiotica een behandeling 
worden ingezet. 

Uiteraard gaan er ook dieren dood gedurende een jaar. Op 
alle dieren wordt een sectie verricht om de doodsoorzaak 
vast te stellen. Een groot deel van deze secties vindt plaats in 
Blijdorp zelf. 

Zoogdieren

Vogels

Reptielen

Amfibieën

Vissen

Ongewervelden

#soorten

67

107 

42 

2

230 

165 

378 

998 

355

10

~4.500

~10.000

66 

102 

44

4

253

165 

325

994

357

23

~4.500

~10.000

#individuen #soorten #individuen

Stand per 
01/01/2017

Stand per 
31/12/2017
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EDUCATIE

Een belangrijke pijler van onze missie is de 
educatie die wij aan onze bijna 1,5 miljoen 
bezoekers per jaar, willen overbrengen. 
Door educatie die aanzet tot bewondering 
van en verwondering over de natuur willen 
wij zo veel mogelijk mensen inspireren 
van de natuur te houden en deze te 
beschermen.

Vrijwilligers
De 310 vrijwilligers die onze bezoekers dagelijks 
meenemen in de wonderlijke verhalen over onze dieren, 
zijn een belangrijke spil in onze educatie. De inzet van de 
persoonlijke manier van informatie overbrengen vergroot 
de betrokkenheid en kennis van onze bezoekers. Zo worden 
onze vrijwilligers onder andere ingezet voor rondleidingen, 
bij informatiepunten, het begeleiden van Zoocamp en kijkjes 
achter de schermen.

De vrijwilligers hebben samen met de coördinatoren de 
volgende kwantificeerbare resultaten in 2017 behaald:
• 5.300 bezoekers kregen een kinderrondleiding
• 6.450 bezoekers genoten van een avondrondleiding
• Voor 1.050 gasten werd een privé-rondleiding

georganiseerd
• 1.350 informatiepunten werden bemand
• In het publab waren 800 keer vrijwilligers aanwezig om

uitleg te geven over het Oceanium en haar bewoners
• In Amazonica waren 600 keer vrijwilligers aanwezig om

bezoekers te informeren
• Op 80 dagen werden kinderen geschminkt
• Er werden ZOOcamps gecoördineerd voor bijna 300

kinderen
• Er werden kijkjes achter de schermen, infopunten

uitgezet en er werd geschminkt bij acht ZOOmeravonden

In 2017 werd de vergoeding voor de vrijwilligers aangepast. 
Afhankelijk van het aantal keer dat men zich inzet ontvangt 
een vrijwilliger een vergoeding tussen de € 4,- en € 6,- per 
inzet. Met deze aanpassing werd de onkostenvergoeding, 
voor vrijwilligers die zich relatief veel inzetten voor de 
Diergaarde, ruimer.

Schooleducatie
Vanaf mei 2017 konden scholen zelf hun reserveringen 
verzorgen via de Blijdorp website in plaats van via het 
inschrijfformulier dat ze voorheen konden inzenden. De 
overgang naar een nieuw boekingssysteem en de gelijktijdige 
verhuizing van de telefonische reserveringsmogelijkheid via 
de back-office, brachten wat aanloopproblemen met zich 
mee. 

Voor 6.236 leerlingen uit het basisonderwijs, waarvan 4.324 
uit Rotterdam werden door de educatieve medewerkers, 
lessen verzorgd in de leslokalen van Blijdorp. 16.896 
leerlingen, waarvan 6.427 uit Rotterdam kwamen, kregen 
een zogenaamde doe-het-zelf les van hun eigen leerkracht 
in de tuin. Van het voortgezet onderwijs werden 27.929 
leerlingen ontvangen. De leerkrachten verzorgde zelf 
buitenlessen of een lokaalles met materialen van de 
Diergaarde. 4.670 van deze leerlingen kwam uit Rotterdam. 
In het schooljaar 2016-2017 hebben we totaal 51.491 
leerlingen bereikt; iets meer dan in het vorige schooljaar. 
Hiermee voldoen wij in 2017 aan de afspraken met de 
Gemeente Rotterdam. 

Enge dierendag
In de herfstvakantie werd de zogenaamde “enge dierendag” 
georganiseerd. Door speciale activiteiten konden bezoekers 
van dichtbij kennismaken met dieren die in de regel eng 
gevonden worden. Dankzij een speciale route door de 
dierentuin, het van dichtbij bekijken van onder andere een 
opgezette wolf en gier, het aanraken van agaatslakken, 
ratten, slangen en schorpioenen kregen de bezoekers een 
nieuwe kijk op deze bijzondere dieren. 
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Pinguïnvloer in het Oceanium
Binnen de werkgroep die zich bezig houdt met de renovatie 
van het Oceanium is besloten het publieksgebied bij de 
Koningspinguïns op een aantal educatieve punten te 
verbeteren. Zo is de schotsroute boven het aquarium 
vervangen door interactieve, digitale schotsen. Middels 
interactieve projectie krijgen kinderen de beleving mee alsof 
ze echt over ijsschotsen springen. Tussen de schotsen door 
zie je de voedselketen van de koningspinguïn die achter 
haring aan zwemt en vervolgens zelf bejaagd wordt door een 
zeeluipaard. 

Gorillahal
De educatie bij de gorilla’s in de Rivièrahal was toe aan 
vernieuwing. De inhoud van de educatieve vitrines is 
vernieuwd. De keuken waar het voedsel voor de gorilla’s 
wordt klaargemaakt is vernieuwd. Er kan nu uitleg aan de 
bezoekers gegeven worden over het dieet van onze gorilla’s. 
Door een vraag- en antwoordspel krijgen bezoekers meer 
inzicht in wat een gorilla zoal eet. Gelijktijdig is er een 
platform in het binnenverblijf van de gorilla’s aangebracht 
zodat de gorilla’s een uitkijkpunt hebben en het publiek 
op een weegschaal kan aflezen hoe zwaar de gorilla op het 
platform is. 

Rotterdam
Uitvoering van schooleducatie in Diergaarde Blijdorp is mede mogelijk gemaakt door de subsidieverstrekking van gemeente 
Rotterdam. In 2017 zijn gesprekken gevoerd met gemeente Rotterdam over aanscherping de (school)educatieve output van 
Blijdorp t.b.v. de gemeentelijke subsidie van € 800.000,-. Er is afgesproken dat de inspanningsverplichting m.b.t. de ontvangst 
van Rotterdamse schoolbezoeken in 2018 er als volgt uit ziet:

Educatief bereik: Aantal

schoolreizen: minimum aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen 2.000

begeleide lessen: minimum aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen 3.200

speurlessen: minimum aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen 6.300

minimaal aantal leerlingen Rotterdams Voorgezet Onderwijs 5.345
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Entree Amazonica
Bij de entree van Amazonica zijn modellen van Victoria 
Amazonica-bladeren tegen het plafond aangebracht. Zo is 
goed te zien hoe de onderkant van deze immense bladeren 
er uit ziet.

Upgrade Biotopia
De binnenspeeltuin Biotopia in de centrale hal van de 
Rivièrahal is verbeterd met extra speelmogelijkheden. De 
aankleding rondom de speeltuin is aantrekkelijker gemaakt.

Soortborden
Er is gewerkt aan de invulling van een nieuw concept voor 
de soortborden. Het verzamelen van de inhoud en het 
doorvertalen naar een nieuwe template is een hele klus. 
De verwachting is dat de eerste borden in 2018 in Afrika 
geplaatst gaan worden.

Blijdorp College
In 2017 hebben we 13 Blijdorp Colleges georganiseerd 
waarvan acht succesvolle Blijdorp Kids Colleges. De Kids 
Colleges zijn eind 2016 geïntroduceerd en inmiddels niet 
meer weg te denken uit ons educatieve productaanbod. 
De onderwerpen van de colleges variëren van actualiteiten 
zoals de geboorte van de Indische neushoorn Karuna en 
okapi Gerrit tot natuurbehoudsthema’s zoals de reis vanuit 
de Diergaarde naar het kleine panda project in Nepal. Ook 
hebben we met externe organisaties samengewerkt zoals 
certificeerder MSC en Justdiggit om hun verhalen op gebied 
van natuurbehoud te delen met onze bezoekers.

De Blijdorp Kids Colleges zijn geschikt voor maximaal 40 
kinderen en hebben bewust deze kleinschalige en informele 
opzet zodat er voldoende ruimte is voor kinderen om vragen 
te stellen. 
De volwassen Blijdorp Colleges zijn wat groter van omvang 
(100 plekken) en worden altijd opgezet in het EAUditorium. 
De colleges worden goed bezocht door voornamelijk  
abonnementhouders. Het college wordt gratis aan onze 
bezoekers aangeboden.



NATUURBEHOUD
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NATUURBEHOUD

Diergaarde Blijdorp besteedt op verschillende manieren 
aandacht aan natuurbehoud:
1) Deelname aan internationale fokprogramma’s
2) Ondersteuning natuurbehoudsprojecten en onderzoek

wereldwijd
3) Wij zoeken de samenwerking met natuurbehouds-
  organisaties en bieden hen een platform
4) Inheemse dieren zoals de mus voelen zich in de

Diergaarde thuis

Blijdorp spant zich in om diersoorten die bedreigd zijn 
te behouden en veilig te stellen door onder andere 
haar deelname aan internationale fokprogramma’s. We 
coördineerden in 2017 drie fokprogramma’s (Aziatische 
olifant, kleine panda en kuifhertjes). We zijn tevens voorzitter 
van de Sea turtle TAG (Taxon Advisory Group) en vice-
voorzitter van de Small Carnivore TAG. Onze dierenarts is 
veterinair adviseur van de neushoorn TAG. Het onderzoek in 
Blijdorp wordt voornamelijk uitgevoerd vanuit de veterinaire 
afdeling.

In 2017 hebben wij elf projecten wereldwijd gesteund met 
een totaal bedrag van 67.000 euro. 
• Asian Nature Conservation Foundation (Aziatische olifant)
• Red Panda Network (kleine panda)
• Komodo survival program (komodovaraan)
• Okapi conservation program (okapi’s)
• Nature Conservation Foundation (greater hornbill)
• Mbeli Bai (westelijke laaglandgorilla)
• WNF ijsberenonderzoek Spitsbergen
• DRCC Foundation (planten in DRCC)
• Selamatkan Yaki (kuifmakaken)
• Rhino Dog Squad (zwarte neushoorn)
• Indian Rhino Vision 2020

In 2017 hebben we op een aantal momenten in het jaar stil 
gestaan bij natuurbehoudsprojecten die Blijdorp steunt:
• De geboorte van Indische Neushoorn Karuna was

uiteraard de perfecte gelegenheid om bezoekers ervan
bewust te maken dat deze diersoort ernstig bedreigd
is en hen op te roepen mee te helpen de neushoorn te
beschermen middels aankoop van een Papo neushoorn

beeldje (50 cent van de opbrengst ging naar Save the 
Rhino).

• Speciaal voor Earth Day had het Wildlife Film Festival
Rotterdam de handen ineengeslagen met Disney Nature.
Blijdorp abonnementhouders, medewerkers en
vrijwilligers konden met 25% korting naar de film “Born in
China”.

• Rondom Wereld Oceanendag creeërde we samen
met MSC door middel van een speciale speurtocht,
een uitverkocht Blijdorp Kids College, een fotomoment
bij het MSC bootje en een tekenwedstrijd, aandacht voor
onze oceanen en zeeën.

• Tijdens Wereld Giraffe Dag op 21 juni hebben we giraffen
geknutseld in Biotopia. Kinderen konden een foto van
zichzelf met hun geknutselde giraffe delen op
#wereldgiraffedagblijdorp en een aantal jonge creatieve
bezoekertjes heeft hiermee een mooie Blijdorp-prijs
gewonnen.

• Op 16 september stond de kleine panda in de
schijnwerpers tijdens International Red Panda Day.
Onze kleine bezoekers konden o.a. meedoen aan een
speurtocht, luisteren naar het verzorgerspraatje en
geschminkt worden als kleine panda.

• In 2017 hebben bezoekers en bedrijven weer gehoor
gegeven aan de oproep om mobiele telefoons, cartridges
en toners te verzamelen. De opbrengst gaat naar ons
natuurbehoudsproject voor westelijke laaglandgorilla’s.
Bovendien hoeft er geen oerwoud vernietigd te worden
voor het delven van de grondstoffen als coltan die
gebruikt wordt in mobieltjes. In totaal zijn er 2.730
cartridges en toners opgehaald. Er zijn 3.266 mobieltjes
opgehaald. De opbrengst was € 3.375,85.
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Diergaarde Blijdorp werkt nauw samen 
met diverse natuurbehouds- en  
beschermingsorganisaties. Deze 
samenwerking komt ook tot uiting in 
diverse educatieve middelen.

Greenpeace expo update
Zowel Greenpeace als de Diergaarde hechten er waarde aan 
zo veel mogelijk mensen de schoonheid van de Oceanen te 
laten zien. Samen met hen is daarom een impuls gegeven 
aan de Zeereservaten Expo in het Oceanium. Door middel 
van VR-brillen gemonteerd in periscopen kunnen bezoekers 
de wonderen van de Oceanen maar ook hun bedreigingen 
zien. 

Steurenbeleving 
In samenwerking met ARK Natuurontwikkeling en WNF/ 
NPL Droomfonds Haringvliet is er eind oktober een nieuwe 
educatieve beleving neergezet in het Noordzeegebied van 
het Oceanium. Met een levendige 3D-projectie en expositie 
komt de trek van deze oervis tot leven. Op deze wijze worden 
bezoekers bewust van de bijzondere, bijna uitgestorven 
trekvis en de waarde van de terugkeer van deze zeldzame 
soort in Nederland. In het Oceanium zijn ook de levende 
steuren te bewonderen.

Samenwerking MSC
In samenwerking met de certificeerder voor duurzaam 
gevangen vis, MSC, is een spel ontwikkeld. Dit spel voor 
kinderen geeft voorlichting over duurzaam gevangen vis en is 
aantrekkelijk vormgegeven met een scherm in een bootje.



DUURZAAMHEID  
EN MILIEU 
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DUURZAAMHEID EN MILIEU

Ook in 2017 werden de twaalf onderdelen 
van onze Green Key status bewaakt en 
waar mogelijk verder ontwikkeld. 

Voorbeelden en hoogtepunten zijn het plaatsen van 
tussenmeters, start met het scheiden van swill in de Lepelaar, 
vleesproducten waarbij rekening wordt gehouden met 
dierenwelzijn en het realiseren van een biobased disposable 
lijn in de horeca. Ook bij de bouw van nieuwe verblijven 
werden waar mogelijk duurzame elementen toegepast. Zo 
zal het nieuwe geladaverblijf gasloos verwarmd worden door 
middel van warmtepompen die deels hun energie krijgen van 
de zonnepanelen op het dak van sedum.

Energie
In 2017 werd met behulp van SDE+ subsidie een nieuwe 
houtsnipperkachel aangeschaft en in gebruik genomen. 
Deze is groter en efficiënter en scheelt ten opzichte van 
gasverbruik de helft in kosten. De samenwerking met de 
gemeente met betrekking tot het gebruik van hun snippers 
werd gecontinueerd.
De zonnepanelen op het dak van het Oceanium hadden een 
energieopbrengst van 287.406 kWh met een waarde van 
€ 17.400 en net als in 2016 werd groene stroom ingekocht.

Bouw
Naast het hierboven beschreven geladaverblijf is een start 
gemaakt met een samenwerkingsverband met Save Plastics 
om van onze plastic folies (zit om pellets en rolcontainers) 
kunststof toepassingen te maken zoals de vlonder naar het 
Longhouse.

Materialen
Met Beat the Bag is Blijdorp gaan werken om van de 
textielsigning (bouwdoeken, hoekbord etc.) unieke tassen te 
laten maken door de sociale werkplaats en die in de Zee van 
Zoovenirs te verkopen.

Ook de t-shirts uit de oude kledinglijn zijn verwerkt tot 
zogeheten gymtasjes.

Er is een start gemaakt met het inzamelen van PETflessen 
door drie zogenaamde PETmannen te plaatsen (grote afval-
container in de vorm van een fles waar bezoekers hun 
PETflesje in kunnen deponeren).

Voeding/horeca
Naast de biobased disposable lijn werd gestart met het 
scheiden van organisch afval in de Lepelaar (swill) en werd 
de in 2016 ingezette lijn om alle vleesproducten te vervangen 
voor alternatieven met een keurmerk voor dierenwelzijn 
doorgezet.

Overige
Voor de NVD is gewerkt aan het vormgeven van twee gouden 
regels op het gebied van duurzaamheid in NVD tuinen. 
Studenten van de Rotterdam Business School hebben 
een Social Corporate Responsibility analyse gemaakt en 
er werden Green Meetings alsook een hoorcollegeserie 
“Psychologie voor Duurzaamheid” bijgewoond. 
Samen met de Club van 11 en de Efteling organiseerden we 
een MVO kennisdag voor collega dierentuinen en  
attractieparken.
Tot slot is de recycling vakbeurs bezocht en de workshop 
“Sterke Merken Betere Wereld” werd gevolgd.

Milieu
In 2017 werd intensief contact gehouden met de milieu-
inspecteur van DCMR en zijn veel zaken in gang gezet. 
Afgehandeld zijn het plaatsen van speciale kluizen om de 
gevaarlijke stoffen veilig en volgens wetgeving op te kunnen 
slaan (wetgeving PGS 15) en er is een energieonderzoek en 
een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd, rapportage zal in april 
2018 plaatsvinden. Het bodemonderzoek is uitgevoerd en de 
rapportage afgerond.
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MARKETING EN COMMUNICATIE

In 2017 passeerden 1.459.731 bezoekers de 
poorten van Blijdorp, slechts een fractie 
lager dan in het jaar ervoor. De omzet per 
bezoeker is gestegen ten opzichte van 
2016.

Dagbezoekers
Kortingsacties zijn als yieldpricing tool in het laagseizoen 
ingezet. Door de goede afspraken met deze samen- 
werkingspartners, heeft onze boodschap via hen een breed 
bereik gegenereerd. 

Weekenden/evenementen
De partner ZOOmeravonden en weekenden zijn niet alleen 
goed voor bezoekersaantallen, maar ook voor het (landelijk) 
uitdragen van de boodschap, zichtbaarheid en mediawaarde. 
Door het vervallen van een aantal ZOOmeravonden, is 
de bijdrage van deze avonden aan de bezoekersaantallen 
aanzienlijk verminderd. 

Campagnes en projecten
In het begin van het jaar werd Indische neushoorn Karuna 
geboren. Vanuit de huiskamer kon iedereen meekijken via 
de webcams. Eind februari waren deze ca. 1,2 miljoen keer 
bekeken en de neushoornvlogs 310.000 keer. Via deze vlogs 
hield de neushoornverzorgster de vele fans op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen. In het straatbeeld van 
Rotterdam doken overal neushoorn voetsporen op van zowel 
moeder als dochter, een vorm van ‘green graffity’. 

Voor bezoekers en scholen is een neushoornspeurtocht 
ontwikkeld. Basisscholen konden meedoen aan een  
neushoorn-vouwwedstijd in origamistijl. Samen met het AD is 
een namenverzinwedstrijd uitgezet die maar liefst ruim 8000 
inzendingen opleverde. Op tv en radio kwam de Indische 
neushoorn uitgebreid in beeld in diverse nieuwsbulletins 
van o.a. RTL, NOS, SBS en Max. De totale media printwaarde 
(exclusief radio en tv) bedroeg ca. € 300.000.

In 2017 bestaat Diergaarde Blijdorp 160 jaar. Om dit te vieren 
is er in de zomer een regionale campagne opgezet met veel 
zichtbaarheid in het straatbeeld, waaronder een feestelijk 

bestickerde tram. Bij de ingang werd aan de bezoekers een 
jubileumkroontje uitgedeeld met hierop een tijdlijn met 
bijzondere gebeurtenissen van de afgelopen 160 jaar.

In oktober is gekozen voor een grote kortingsactie om te 
vieren dat de Diergaarde 160 jaar bestond. In de tuin werd 
een historische fotoroute uitgezet. Publiek mocht foto’s 
inzenden, waarna een selectie werd geplaatst op de plek 
waar de foto destijds was genomen. Middels social media 
zijn historische video’s gedeeld die een impressie gaven van 
de ontwikkeling van de Diergaarder tot aan nu. 

Abonnementen
De omzet en bezoekersaantallen van onze  
abonnementhouders zijn iets teruggelopen in 2017 ten 
opzichte van 2016. Door de invoering van Recreatex en alle 
bijbehorende nazorg is er in 2017 minder aandacht besteed 
aan werving. Het product is onder de aandacht gebracht 
via social advertising (Facebook en instagram) en Google 
Adwords. Ook is een zogenaamde Datarics ingezet op onze 
website. Dit zorgt voor custom content op de homepage, 
afhankelijk van het profiel van de website bezoeker. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 581.155 abonne-
mentsbezoeken in 2017.

Korting in horeca en winkels
In het kader van het 160-jarig bestaan van de Rotterdamse 
Diergaarde hebben abonnementhouders in de periode 1 april 
t/m 31 december een korting van 10% ontvangen in horeca 
en winkel. 

ZOOmeravonden
In 2017 zijn er drie ZOOmeravonden georganiseerd. Ondanks 
dat deze sinds een aantal jaren niet meer exclusief voor 
abonnementhouders zijn merken we dat het bezoek vooral 
uit deze groep komt. 

Voordeelprogramma buiten de tuin
Net als voorgaande jaren was er ook in 2017 weer een 
uitgebreid voordeelprogramma voor abonnementhouders. 
De kortingen variëren van 25% tot volledig gratis bij 
verschillende musea, dierentuinen en attractieparken. 
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Monumenten
De monumenten in de Diergaarde kregen in 2017 veel 
aandacht. Blijdorp deed mee aan de Open Monumenten- 
dagen door een speciale rondleiding langs de Blijdorp 
monumenten te ontwikkelen voor ca. 250 geïnteresseerden. 
In oktober vond er een live radio-uitzending plaats in de 
monumentale Sterrenzaal over de architectuur van Van 
Ravesteyn in het programma OVT (NPO 1). In de VPRO-gids 
verscheen naar aanleiding hiervan een groot artikel getiteld 
‘Monumentaal Blijdorp’ als ook in het VPRO Magazine 
‘Maand van de Geschiedenis’. De totale waarde van deze 
publicaties bedroeg ca. € 60.000. In november konden 
abonnementhouders een Blijdorp-college volgen over ‘de 
Diergaarde als monument’ door Van Ravesteyn-specialist 
Kees Rouw. Het college was compleet volgeboekt. 

Tijdschrift De Giraffe
De abonnementhouders ontvingen vier keer per jaar een 
tijdschrift met daarin aandacht voor het laatste nieuws op 
het gebied van planten en dieren, nieuwbouwprojecten 
en evenementen. Het tijdschrift is onderdeel van de totale 
mediamix. Het richt zich sterk op het verbinden van online en 
offline communicatie zodat alle middelen elkaar versterken. 
Uit lezersonderzoek blijkt dat het blad zeer positief wordt 
gewaardeerd.

Vrije publiciteit algemeen
Blijdorp is al jarenlang sterk in het genereren van 
(positieve) vrije publiciteit. Blijdorp levert zelf content, 
foto’s en in toenemende mate ook filmpjes van bijzondere 
gebeurtenissen. Fans worden betrokken bij het wel en wee 
van onze dieren door verzorgersvlogs en content te delen 
via social media. De totale printwaarde (exclusief radio en 
tv) bedroeg in 2017 € 3.788.279,33 en het totale bereik 
107.517.469. Blijdorp was ook regelmatig op radio en tv. 
Opmerkelijk was de lange uitzending op Discoverychannel 
over de Oceaniumboot in een zevendelige serie over de 
Rotterdamse Haven. De geboortes van de Indische en de 
zwarte neushoorn en beide okapijongen genereerden veel 
publiciteit maar ook het overlijden van de laatste twee 
wolven en de onverwachte aanval van de koedoebok op onze 
giraffehengst. 

Oceaniumboot
Als vanouds nam Blijdorp met de Oceaniumboot weer deel 
aan de wereldhavendagen. De Oceaniumboot is inmiddels 
een vast onderdeel van het nautische demonstratie-
programma op de Maas.

Interne Communicatie
Intranet is verder geoptimaliseerd. Het doel is om de 
medewerkers beter te faciliteren. Door de toepassing van wat 
handige tools zijn zowel de paginaweergaven als het aantal 
gebruikers toegenomen. Tijdens een aantal bijeenkomsten is 
het personeel bijgepraat over de meest actuele zaken.

Online
Onze website werd dit jaar voor het eerst genomineerd 
voor de Website van het Jaar Awards. We werden 2e Beste 
Website en 3e Populairste Website in onze categorie Vrije 
Tijd. In het afgelopen jaar is de website van de Diergaarde 
1,9 miljoen keer bezocht door ruim 1 miljoen bezoekers. De 
pieken zijn te zien rond geboorte van Indisch neushoorntje 
Karuna, de start van de jubileumtickets in oktober en de 
geboorte van zwarte neushoorn Mara. 

Webcams 
In 2017 waren de webcams bij de Indische neushoorn zeer 
populair vanwege de geboorte van Karuna. Een maand 
nadat we de geboorte en de cams aankondigden waren de 
neushoorncams al ruim 1 miljoen keer op de site en in de app 
bekeken. Tijdens de bevalling ‘puften’ er ’s nachts vele fans 
mee via socialmedia en werd de cam 200.000 keer bekeken. 
In 2017 plaatsten we nieuwe webcams bij de okapi’s en de 
zwarte neushoorn voor de aanstaande bevallingen en eerste 
weken dat de kleintjes achter de schermen verbleven. 
De cams van de zwarte neushoorns werden in december 
(2 weken) ruim 445.000 keer bekeken op site en in de 
app. Het aanjagen van de webcams ging tegelijk met een 
grote stroomstoring in de wijk Blijdorp. Hierdoor kregen 
de webcams ook aandacht in de nieuwsberichten over de 
stroomstoring. Tijdens de bevalling werd er 86.000 keer naar 
de cams gekeken. 
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Dynamic content 
Sinds najaar 2017 vertonen we ‘dynamic content’, een 
berichtje op maat, op de Blijdorp-site. Door het aanpassen 
van de boodschap, op het juiste moment voor de juiste 
doelgroep zijn de verkopen van online tickets vergroot. 

Nieuwsbrief 
We hebben inmiddels 96.000 leden van onze nieuwsbrief. 
De openingsratio was in 2017: 31%. Branchegemiddelde: 21 
% (e-mail benchmark e-village 2017). Het CTR (doorklikratio) 
was 4% (branchegemiddelde is 2,79%). 

Social Media
Diergaarde Blijdorp is actief aanwezig op de belangrijkste 
social media (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn 
en Twitter). Al jaren hebben we het grootste aantal fans 
en volgers van de Nederlandse dierentuinen. In 2017 
verwelkomden we de 100.000e fan op Facebook. De 
vragendruk steeg afgelopen 3 jaar behoorlijk op social 
media. Daarom maken we sinds december 2016 gebruik 
van een professioneel webcarebureau. In 2017 hebben we 
ook advertenties uitgezet op Facebook en Instagram tijdens 
campagnes om zodoende meer fans en potentiële bezoekers 
te bereiken.

Google Grants
Via het speciale Adwords-programma ‘Google Grants’ 
ontvangen we als ANBI-organisatie een maandelijks 
AdWords-tegoed. Dit kunnen we onder de Grants-
voorwaarden besteden aan tekstadvertenties in de  
Google-zoekresultaten (AdWords). 

Vlogs 
Vlogs zijn een populair en nuttig middel bij bijzondere 
gebeurtenissen. In 2017 hadden we een vlog over de reis 
naar ons kleine panda project, Red Panda Network in Nepal, 
rondom de geboorte van de Indische neushoorn, de eerste 
okapigeboorte, over de Victoria Amazonica en rondom de 
zwarte neushoorn geboorte. In totaal zijn de vlogs in 2017 op 
zowel YouTube als op Facebook 1,2 miljoen keer bekeken. 

Blijdorp-app: 
Zomer 2016 lanceerden we onze eigen app vol diereninfo, 
interactieve plattegrond, nieuws en veel meer. Afgelopen  
jaar hebben we okapi -en zwarte en Indische neus- 
hoornwebcams toegevoegd, staan de openingstijden van de 

horeca in de app en kunnen mensen zelf routes maken. Ook 
is er een Engelstalige app. Inmiddels is de app ruim 71.000 
keer gedownload. 

ANWB Leukste dagje uit Awards
Diergaarde Blijdorp won de bronzen award ‘Leukste uitje van 
Nederland 2017’ van de ANWB. Efteling werd 1e en Gaiazoo 
2e.

Retail
Sinds april 2017 verkopen we in de Zee van ZOOvenirs 
shoppers gemaakt van oude campagnedoeken en -vlaggen. 
In samenwerking met Beat the Bag (Verdraaid Goed) en de 
sociale werkplaats Talentfabriek010 in Rotterdam wordt ons 
eigen promotiemateriaal gerecycled en krijgt het op deze 
manier een tweede leven. De shoppers en tassen passen 
binnen het verduurzamen van het aanbod in de winkel. 

Voor het 160-jarig bestaan van de Diergaarde hebben 
we t-shirts en sweaters ontwikkeld met originele Blijdorp 
reclame uitingen uit de jaren ‘50 en ’60. De shirts en 
sweaters zijn gemaakt van biologisch katoen en met 
Oeko-Tex® gecertificeerde inkt bedrukt. 

Na terug van weggeweest te zijn is het WWF pluche weer 
terug in de schappen. Op veler verzoek zijn er weer Blijdorp 
ansichtkaarten te verkrijgen in de Zee van Zoovenirs. De 
boekenhoek is verrijkt met mooie, leerzame en leuke boeken 
voor kleine en grote kinderen van uitgeverij Gottmer. 
Illustrator Ckoe heeft een kartonnen peuterboekje 
uitgebracht ‘Rondje Diergaarde Blijdorp’. 
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BOUW EN FACILITAIR

2017 kenmerkte zich door een grote 
hoeveelheid renovatieprojecten en 
verbeteringen aan bestaande systemen, 
daar waar het aantal nieuwbouwprojecten 
juist aan de lage kant was.

De bizonweide was na vele jaren aan renovatie toe 
en onderging een grote make-over. De drainage werd 
vernieuwd, de weide volledig nieuw geprofileerd en 
voorbereid op een nieuwe publieksroute achter de weide 
langs, een nieuwe kraal gebouwd en ten slotte enkele 
plantvakken met Noord-Amerikaanse planten en bomen 
aangelegd. Na maanden op de tijdelijke surplusweide in de 
sporendriehoek gestaan te hebben, konden de bizons in het 
voorjaar terug naar hun verblijf.

Ook voor de Krokodillenrivier was het in 2017 tijd voor groot 
onderhoud. Het luchtkussendak werd gerenoveerd en de 
plantenbakken opnieuw waterdicht gemaakt. Dit bood de 
mogelijkheid om tegelijkertijd een efficiënter  
beregeningssyteem te installeren en een flink aantal planten 
te vervangen. Dit alles terwijl het publiek het gebouw 
gewoon kon blijven bezoeken.

Bij het even oude gebouw van de buren, de giraffen, was 
het ook nodig om verbeteringen door te voeren. De uitbouw 
van de publieksruimte werd gerenoveerd, maar ook werden 
rolluiken geplaatst op het ‘publieksbalkon’. In het verleden 
was het nodig om het gebouw te sluiten voor het publiek 
indien de giraffen rust nodig hadden, bijvoorbeeld bij 
transporten, medische behandelingen en dergelijke. Nadeel 
was dat dan gelijk de hele publieksroute langs de Savanne 
werd onderbroken. Door deze rolluiken kan het publiek toch 
van de route gebruik blijven maken.

De vlonder langs de savanne en dan met name de 
hekwerken, waren na bijna tien jaar ook aan vernieuwing 
toe. Gekozen is voor een stalen, gedecoreerd hekwerk 
met een andere bevestiging op de onderbouw, zodat de 
levensduur naar verwachting hoger is dan die van het 
oorspronkelijk ontwerp. De Afrika-sectie werd in 2017 goed 
aangepakt, want ook het naastgelegen hyenaperk onderging 

een renovatie. Hekken werden vernieuwd, de perken 
opnieuw ingericht en diverse aanpassingen gerealiseerd 
waardoor het voor de verzorgers prettiger en sneller werken 
is. Een goede optische verbetering is het wegvallen van alle 
schrikdraden.

Het Shared Service Center kon in 2017 worden verblijd met 
twee vernieuwingen, namelijk een nieuwe kleedunit voor het 
personeel nabij de dienstingang aan de Stadhoudersweg, en 
een nieuwe EHBO-unit nabij speeltuin Oewanja. Is de eerste 
simpelweg in de donkergroene huisstijl geschilderd, werd de 
tweede van een decordak voorzien en in dezelfde kleuren 
geverfd als het aanpalende restaurant. 

Van formelere aard was de noodzaak, op aangeven van 
de DCMR, de opslag van onze gasflessen en gevaarlijke 
stoffen aan de actuele eisen te laten voldoen. Er werden 
twee speciale opslagunits aangeschaft en geplaatst bij het 
Oceanium en op het logistiek terrein.

In juni vond er een auto-ongeluk plaats dat langdurige 
gevolgen had voor het aanzien van de oude ingang aan de 
Rivièrahalzijde. Een auto was met hoge snelheid vanaf de 
Bentincklaan op zijn kop door het toegangshek gevlogen. 
Daarbij zijn in ieder geval twee monumentale stalen 
hekken zwaar beschadigd, maar ook aan de rest (travertin, 
beton, natuurpleisterwerk) bleek flinke schade te zijn. De 
hekken zijn enkele maanden voor herstelwerkzaamheden 
verwijderden en zouden pas in het vroege voorjaar van 2018 
terugkomen. Daarna kan de rest van de schade worden 
hersteld. 

Voor het Oceanium stond al enige tijd een groot bedrag 
gereserveerd omdat vanuit de Veiligheidsregio was 
aangegeven dat de brandcompartimentering moest worden 
aangepast; een hels karwei dat ook forse invloed op de 
bedrijfsvoering aldaar zou hebben. Door goed overleg met 
het bevoegd gezag, veiligheidstechnische onderbouwingen 
en andere maatregelen kon deze grote uitgave worden 
voorkomen.
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De educatie in de gorillahal was nodig aan vernieuwing toe. 
Maar dat zou weinig zin hebben als je aan de hal zelf niets 
zou doen. Daarom werd de hal zelf geschilderd, het stucwerk 
plaatselijke gerepareerd en een nieuwe kunststof vloer 
aangelegd. Vervolgens werd de gorillakeuken gerenoveerd, 
alle vitrines aangepast en de educatie volledig vervangen.

In het Oceanium werd in het late voorjaar de toiletgroep 
bij de Mantazaal helemaal gestript en opgebouwd. 
Bouwkundige verbeteringen gingen daarbij hand-in-hand 
met een aanpassing van de uitstraling. Precies op tijd, bij 
aanvang van de zomervakantie, was de klus geklaard.

Eveneens nog net op tijd voor het hoogseizoen werd in 
de zomervakantie de aanbouw van restaurant Oewanja 
in gebruik genomen. De uitbouw is geheel in dezelfde stijl 
opgetrokken als het restaurant en kan ook geopend zijn 
wanneer het restaurant gesloten is. Het hele terras rond het 
restaurant werd tegelijkertijd opnieuw bestraat en aangepast 
aan de nieuwe situatie. 

Van geheel andere aard is de mogelijkheid om voor het 
onderhoud aan onze rijksmonumenten een zogenaamde 
BRIM-subsidie te ontvangen, zeker nu veel van onze 
monumenten in gerestaureerde staat verkeren en voor zo’n 
subsidie in aanmerking komen. Nadat de aanvraag aan het 
begin van het jaar was gedaan, werden wij in het najaar 
verblijd met de toezegging van een BRIM-subsidie voor maar 
liefst 12 van onze monumenten. De subsidie zal jaarlijks, van 
2019 tot en met 2024, worden uitgekeerd. Met het opstellen 
van een aanvraag voor de volgende vijf monumenten werd 
begonnen. Zondag 24 september ging het olifantengebouw 
Taman Indah na een sluiting van bijna drie maanden weer 
open voor publiek. De olifantenfamilie heeft een heerlijk 
zachte zandvloer gekregen dankzij de Vereniging Vrienden 
van Blijdorp die met een speciale actie geld hiervoor 
inzamelde. In de afgelopen jaren was namelijk gebleken dat 
een zandvloer veel meer mogelijkheden biedt aan olifanten 
om hun natuurlijk gedrag te stimuleren. Ze kunnen zand 
gooien, graven en er in spelen. Het zachte zand vormt zich 
naar het lichaam van de dieren. Ook blijft de ondergrond 
redelijk droog omdat de urine in de bodem trekt.

In de zomermaanden konden de olifanten ‘s avonds buiten 
blijven dankzij de gunstige zomerse temperatuur, en 
zodoende kon er binnen worden gewerkt. Een zandvloer 
aanleggen bleek echter geen eenvoudige klus. De betonvloer 
in het middendeel moest er uit gehakt worden en de zandbak 
moest zeker anderhalf tot twee meter diep zijn. Naast de 
aanleg van de zandvloer kregen ook de overige dierverblijven 
in Taman Indah een facelift en werden de publieksruimte en 
de plantencollectie opgeknapt.

Behalve dieren en planten bezit Blijdorp ook een flinke 
hoeveelheid watergangen, waterloopjes, vijvers en poelen; 
een door de jaren heen organisch gegroeid systeem. In 2017 
werd i.s.m. kennisinstituut VP Delta en het  
Hoogheem raadschap een Watervisie opgesteld die er toe 
moet leiden dat het overgrote deel van Blijdorp binnen 
afzienbare tijd kan beschikken over helder water met 
een gezond aquatisch milieu. Daartoe moet echter eerst 
aan enkele rand voorwaarden worden voldaan voordat 
de volgende stappen worden gezet. Een van die rand-
voorwaarden is dat de aanwezige duikers goed functioneren. 
De antieke (1940) en ingestorte duiker tussen de Grote Vijver 
en de Chinese Tuin werd medio 2017 volledig vernieuwd. 
In aansluiting daarop werden aan de oostzijde van de Grote 
Vijver grote stukken asfaltverharding gerenoveerd.
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Al jaren leefde de wens in Blijdorp, om het midden-
spanningsnet tot een ring te completeren. Dan zou bij 
onderhoud of calamiteit aan een transformator niet gelijk 
een heel deel van Blijdorp zonder stroom komen te zitten; 
de voeding komt dan simpelweg via de andere kant van 
de ring. Deze investering kon in 2017 worden gepleegd. 
Grootste kostenpost was een gestuurde boring vanaf het 
Roofdierengebouw (straks: gelada’s) naar Taman Indah. De 
MS-ring kon in het najaar van 2017 in bedrijf worden gesteld.

Speeltuin Biotopia heeft zich in korte tijd bewezen als een 
prima binnenspeellocatie. Een stapsgewijze uitbreiding is 
altijd de bedoeling geweest, zo ook in 2017. Tegelijkertijd is 
het noodzakelijk gebleken om sommige toestellen veiliger 
en minder arbeidsintensief te maken. Tussen herfst- en 
kerstvakantie is de speeltuin gesloten geweest en is een 
verbindingsbrug tussen jungle- en ijsbeertoren gemaakt, 
bij de ijsbeertoren zijn de netten vervangen door nieuwe, 
duurzame en veilige materialen en de junglebrug zelf is 
aangepast en veiliger gemaakt.

De renovatie van het monumentale Roofdierengebouw en 
herbestemming voor gelada’s liep in 2017 een onverwachte 
vertraging op. De complexe buitenconstructie met de stalen 
netten en bogen konden niet gerealiseerd worden. Er is een 
nieuw gespecialiseerd bureau gevonden waardoor er weer 
vaart in het project is gekomen.

Ook in 2017 werd samengewerkt met twee  
Technasium-scholen, te weten het Melanchthon College 
in Bergschenhoek en het Libanon Lyceum in Rotterdam. 
Leerlingen van deze scholen ontvangen dan allerlei  
ontwerpvraagstukken die in Blijdorp spelen en gaan dan in 
kleine groepen enkele maanden aan oplossingen werken, 
soms met verrassend leuke resultaten en ideeën die wij ook 
weer in onze eigen ontwerpprocessen meenemen.

Facilitair
Afgelopen jaar is er een projectgroep opgericht voor de 
implementatie van nieuwe bedrijfskleding voor al het 
personeel van de Diergaarde. Na een tender is de keuze 
gevallen op een leverancier die duurzaam, eerlijke producten 
kan produceren en de oude kleding een nieuwe bestemming 
kan geven. In het najaar is een pilot opgezet met de gekozen 
producten om deze te testen onder het personeel op  
functionaliteit en kwaliteit. Er is besloten om deze pilot door 
te laten lopen in 2018.

We hebben een nieuw portofoon en pagersysteem geheel 
gesponsord gekregen. We gebruiken dit systeem voor het 
snel kunnen oproepen van medewerkers en dierenarts in 
bijvoorbeeld het geval van calamiteiten, kinderen die zoek 
zijn en EHBO gevallen.
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PUBLIEKSSERVICE

Voor het Publieksservice Cluster, het 
cluster dat letterlijk de service aan ons 
publiek verleent, was 2017 een jaar van 
vernieuwing. 

Met onze vier restaurants en diverse kleinere  
horecalocaties bieden we bijna 1,5 miljoen bezoekers per jaar 
een gevarieerd aanbod. Ons publiek kan genieten van een 
verantwoorde kop Fairtrade koffie met gebak, een lekkere 
portie friet of een volledige maaltijd. Om onze service op 
peil te houden en ons rendement gezond te houden is het 
van groot belang om resultaten te kunnen meten, zodat we 
op tijd kunnen bijsturen. Daarom zijn er het afgelopen jaar 
twee software applicaties geïntroduceerd: Recreatex als 
geavanceerd kassasysteem voor onze Bezoekers- 
service, Sales en Horeca en Ortec om de planning van onze 
werknemers binnen het cluster efficiënter te faciliteren. De 
introductie van deze systemen en bijbehorende processen 
ging niet zonder slag of stoot maar het heeft al wel de 
eerste vruchten af geworpen. Het biedt veel betere sturings-
mechanismen dan voorheen en goede analysemogelijkheden 
met betrekking tot onze bezo ekersaantallen en interesses 
van de bezoeker, zodat we in de toekomst nog beter op hun 
behoeften kunnen inspelen. 

Onze service begint voor het Publieksservice Cluster bij de 
Entree en de Zee van Zoovenirs. Waarbij de Bezoekersservice, 
een volledige nieuwe en open uitstraling heeft gekregen om 
de bezoeker te kunnen ontvangen. 

In 2017 is er een belangrijke investering gedaan in de 
Terraszaal. We zijn overgestapt van een zelfbedienings- 
concept naar een bediend concept. Onder onze bezoekers is 
de waardering voor de Terraszaal en het assortiment dat we 
er serveren positief. 

In 2017 hebben we een nieuw gethematiseerd ijspunt 
ontwikkeld, Asya, naast ons restaurant de Poort van Azië. 
Tevens is er een nieuw uitgiftepunt gerealiseerd naast de 
speeltuin, de Oewanja Cabin. Als aanbouw aan de Oewanja 
Lodge fungeert de Oewanja Cabin als een zelfstandig 
opererende locatie op dagen dat de andere restaurants de 

bezoekersaantallen prima aan kunnen. Daarnaast is de Cabin 
bedoeld om bij grote drukte de druk van de Oewanja Lodge 
te halen. Komend jaar zal er nog een snackautomaat worden 
geïnstalleerd tbv snelle uitgifte van snacks op drukke dagen. 

Met de Winkel van Sinkel hebben we geen goed jaar 
gedraaid. Door diverse werkzaamheden ontbreekt hier 
momenteel het bezoekersverkeer. Op een mooie zomerse 
dag wordt een eventuele piek bij de oude ingang opgevangen 
door een ijsventwagen, maar meestal is het een stille hoek. 
We verwachten dat het geladaverblijf, dat we komende 
zomer gaan openen, weer meer bezoekers trekt aan de kant 
van de oude ingang, waardoor de Winkel van Sinkel een 
boost krijgt.

De bus die voorheen bij de Oewanja Lodge op het terras 
stond als uitgiftepunt is vervangen door een nieuwe, 
representatieve bus; de Amazonica Bus. Dit nieuwe 
uitgiftepunt is geplaatst op de heuvel achter Amazonica als 
service voor de bezoekers van de kleine speeltuin en de 
bezoekers van de Vrije Vlucht Voorstelling. 

Nieuw te ontwikkelen voor het komend jaar is de 
Koedoekraam. Als laatste zal de populaire Chiptwister een 
opknapbeurt krijgen en zal de capaciteit worden vergroot. 
Het jaar 2018 zal een jaar worden van implementatie van 
hetgeen is ingezet in 2017. 
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Evenementen & Sales
Ondanks dat de ontwikkeling van een nieuwe evenementen- 
locatie niet kon doorgaan en enkele ZOOmeravonden 
waren weggevallen, zien we ten opzichte van 2016 een 
omzetgroei van 5%. In 2017 hebben we met name gestuurd 
op andersoortige evenementen. 

De kostenstructuur van het evenementen uitvoerings- 
apparaat is geoptimaliseerd en de inkoopkosten zijn goed in 
kaart gebracht en zo beter beheersbaar geworden. 

In het hoogseizoen is door Vakgroep Evenementen bij 
het veld voor Amazonica de zomerlocatie “Chill & Grill” 
gecreëerd met Oklahoma smoker en buitenbar als kleurrijk 
middelpunt. Deze zomerse rustplek met uitzicht op de 
bizonweide valt overdag vooral bij vaste bezoekers en  
abonnementhouders in de smaak en wordt ’s avonds 
gebruikt als bijzondere buitenlocatie voor zakelijke 
evenementen.

De jaarlijkse bijeenkomst van Stadsbeheer in januari was 
opnieuw een succesvol evenement. Dit geldt ook voor 
de IKEA Family en ANWB ZOOmeravonden in juni, het 
diner Hortigala in de Rivièrahal in november en tal van 
grote congressen, diners en feestavonden. Vooral het 
gala evenement in de Rivièrahal scoorde hoge ogen bij de 
aanwezige regionale ondernemers. De hal had weer even 
haar oorspronkelijke charme als Rotterdamse iconische  
evenementenlocatie terug. 

Het productaanbod uit onze evenementenkeuken heeft zich 
het afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Zowel op kwalitatief 
niveau als op het gebied van duurzaamheid zijn stappen 
gezet. Het gebruik van streekproducten en andere trends 
zoals meer gebruik van groenten en het serveren van wat 
minder vlees zijn op een creatieve wijze ingevuld in het 
assortiment. 

Binnen vakgroep Sales is er ingezet op het verder 
ontwikkelen van salescapaciteit in zowel mankracht als het 
verhogen van kennisniveau. Mede door een intensievere 
samenwerking met Marketing en Communicatie is de 

zakelijke markt beter benaderd onder andere door zakelijke 
nieuwsbrieven, showcases en verbeterde vindbaarheid via 
zoekmachines. Dit heeft als resultaat een stijging in het 
totaal aantal uitgebrachte offertes gehad maar vooral de 
gemiddelde omzet per evenement nam toe.

Voor 2018 is de verwachting deze positionering van zakelijke 
evenementen nog sterker in te zetten. Vooral de focus op 
hoog rendement evenementen en duidelijke doelgroep 
bepaling zal ons helpen te focussen op die opdrachtgevers 
waar we naast schaalgrootte ook steeds beter onze natuur-
behoudsboodschap kunnen verweven in de evenementen. 
Het duurzame aanbod zullen we meer en meer gebruiken 
als inspiratie om onze zakelijke evenementenbezoeker na te 
laten denken over gezond, lekker duurzaam consumeren. Het 
vertellen van verhalen, laten zien en proeven van duurzame 
streekproducten staan centraal naast het faciliteren van 
bijzondere ontmoetingen in Rotterdams meest unieke  
evenementenlocatie.
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Sponsoring & partnerschappen
Naast vele trouwe particuliere fans heeft de Diergaarde ook 
een grote groep zakelijke contacten. Contacten die variëren 
van leveranciers tot aan sponsoren tot aan leden van de 
zakenkring, allemaal contacten die Blijdorp een warm hart 
toe dragen. Behalve geld levert dit ook opbrengsten in natura 
op zoals dierenvoer en houtsnippers. Voor 2018 bekijken wij 
hoe we partnerschappen beter kunnen vormgeven. Hierbij 
draait de samenwerking niet alleen om geld maar ook om 
uitwisselen van kennis en inzet voor een gelijke missie op het 
gebied van natuurbehoud, duurzaamheid en educatie. 
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MEDEWERKERS

Aantal mensen in en uit dienst / 
pensioen / jubilea
In 2017 heeft Diergaarde Blijdorp 25 medewerkers 
aangenomen in de Leisure-cao, waarvan één medewerker 
afkomstig was uit de overgangsregeling. Er zijn 17 
medewerkers uit dienst getreden. Twee medewerkers 
vierden in 2017 hun 12,5-jarig jubileum in Diergaarde 
Blijdorp en van één medewerker hebben we het 40-jarig 
dienstjubileum mogen vieren. 

Leisure-cao / Overgangsreglement 
Op 31 december 2017 zijn er 192 medewerkers werkzaam 
onder de Leisure-cao. Op 136 van de 192 medewerkers 
is, naast de Leisure-cao, het overgangsreglement van 
toepassing. 

Formatieplan FTE / seizoensinvloeden
In 2017 is een start gemaakt met het in kaart brengen van 
vaste formatie t.o.v. de flexibele schil waar Diergaarde 
Blijdorp mee werkt. Dat heeft geleid tot het aannemen 
van meer medewerkers in de vaste formatie. Hierdoor is 
de flexibele schil verkleind. Het aannemen en vertrekken 
van medewerkers heeft geleid tot een stijging van 11 
medewerkers. 

Inzet van de flexibele schil blijkt nodig in de piekperiode van 
het jaar. Zowel bij de Publiekshoreca als Entree/Retail zijn 
er grote verschillen in inzet van medewerkers gedurende 
de seizoenen. In de vakantiemaanden is er een duidelijke 
bezoekerspiek, wat ook betekent dat er tijdens die 
momenten grote flexibele capaciteit nodig is. Deze capaciteit 
wordt op flexibele en tijdelijke basis ingehuurd. 

Verzuim
Het verzuimpercentage is ten opzichte van vorig jaar 
gestegen met 0,81% en komt daarmee uit op 7,21%. 
Halverwege 2017 is gestart met het professionaliseren van 
verschillende P&O-processen. De verzuimprocedures en 
urenregistratie zijn hierbij onder de loep genomen. Er zijn 
afspraken gemaakt om beter grip te krijgen op de verzuim- 
meldingen en de opvolging er van.

Roosterregels
Al geruime tijd is het registreren van roosteruren een punt 
van aandacht. Er bestond onduidelijkheid over toepassing 
van de regelingen. In 2017 is in samenwerking met de 
ondernemingsraad een document opgesteld waarin 
toepassing van de regelingen op een eenduidige manier 
wordt toegelicht. 

Functieomschrijvingen
In 2017 is het grootste deel van de functies (90%) binnen 
Diergaarde Blijdorp resultaatgericht beschreven conform 
de ORBA® -methode. De functies zijn vervolgens vastgelegd 
in een functiehandboek. Functies binnen een organisatie 
zijn onderhevig aan invloeden vanuit diverse in- en externe 
ontwikkelingen. Om die reden wordt vanaf 2017 minimaal 
een keer per jaar onderhoud aan het functiehandboek 
gepleegd. 

Samenwerking Albeda
Eind 2017 zijn Diergaarde Blijdorp en Albeda een 
samenwerking aangegaan waarbij beide partijen een 
constructieve bijdrage willen leveren aan de realisatie van 
meer leerwerkplaatsen. Er zal worden toegewerkt naar een 
hoogwaardige Diergaarde Blijdorp-Albeda leerwerkplaats, 
voor meerdere opleidingen van Albeda. In de Leerwerkplaats 
vindt integratie plaats tussen het onderwijs van het Albeda 
en de praktijk van Diergaarde Blijdorp. Er wordt hiermee 
vanuit een gemeenschappelijke ambitie een mooie bijdrage 
aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Rotterdam 
geleverd. 



33

BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht onderschrijft de 
in het bestuursverslag 2017 verwoorde 
resultaten en bevindingen. Gecorrigeerd 
voor eenmalige mee- en tegenvallers is het 
bedrijfsresultaat 2017 prima in orde en laat 
het zich alleszins redelijk vergelijken met 
het resultaat 2016. Zelfs in een jaar dat 
de weersomstandigheden op belangrijke 
momenten tegen zaten en er geen nieuwe 
of vernieuwde dierverblijven zijn  
geopend. De Raad van Toezicht heeft 
een onverminderd vertrouwen in de 
continuïteit van Diergaarde Blijdorp, mede 
dankzij de permanent hoge bezoekers- 
aantallen en de kracht van onze dierentuin 
om zich opnieuw te blijven uitvinden.

Een nieuwe directeur-bestuurder
Na het vertrek van directeur-bestuurder Marc Damen per  
1 augustus 2016, heeft de Raad van Toezicht in een 
zorgvuldig proces gezocht naar een opvolger. De Raad 
van Toezicht heeft leden van het managementteam en 
de ondernemingsraad actief betrokken bij de formulering 
van het zoekprofiel en zich bij de werving en selectie laten 
ondersteunen door een gespecialiseerd bureau. In het eerste 
kwartaal van 2017 heeft de Raad van Toezicht, positief 
geadviseerd door de ondernemingsraad, unaniem gekozen 
voor Erik Zevenbergen als nieuwe directeur-bestuurder 
Volgens artikel 6, lid 2 van de statuten van Diergaarde 
Blijdorp heeft het gemeentebestuur de voordracht van de 
Raad van Toezicht kort daarna bekrachtigd.

Doordat Jaap de Jong bereid was om zijn contract met 
Diergaarde Blijdorp te verlengen tot 1 augustus 2017, kon 
Erik Zevenbergen het onderwijsjaar 2016-2017 - als rector 
van het Libanon Lyceum - zorgvuldig afronden. De Raad van 
Toezicht is Jaap de Jong erkentelijk voor zijn bijdrage als 
waarnemend directeur-bestuurder.

Erik Zevenbergen is als nieuwe directeur-bestuurder 
voortvarend van start gegaan. Hij heeft gekozen voor een 
uitgebreide persoonlijke kennismaking met afdelingen 

en medewerkers. Met zijn duidelijke en open manier van 
communiceren werkt Erik aan een cultuur van  
verantwoordelijkheid nemen en samenwerken, vanuit de 
passie en deskundigheid die de medewerkers van Blijdorp zo 
typeert.

Vergaderingen en onderwerpen
De Raad van Toezicht heeft op 30 november 2016 de 
begroting 2017 goedgekeurd en op 10 april 2017 de 
jaarrekening 2016 goedgekeurd. Gedurende het jaar zijn de 
leden van de Raad van Toezicht bij diverse gelegenheden in 
Diergaarde Blijdorp aanwezig geweest.

Zij hebben hun expertise in 2017 meerdere keren 
aangewend voor (on)gevraagd advies aan de directeur-
bestuurder en zijn managementteam en voor periodiek 
overleg met de gemeente Rotterdam, Deloitte (accountant) 
en andere externe partijen. 

Zo ging het in diverse vergaderingen met/van de Raad van 
Toezicht bijvoorbeeld over:

• biodiversiteit, natuurbehoud en educatie
• dierenwelzijn en onze inzichten met betrekking tot

dierensurplus
• personele opvolging in het algemeen en van het

management in het bijzonder
• gebruik, onderhoud en renovatie van

(monumentale) objecten
• financiële zaken en risicomanagement
• horeca-aangelegenheden
• de relatie met de Gemeente Rotterdam en het

(Rotterdamse) bedrijfsleven
• het eigen functioneren van de Raad van Toezicht

Samenstelling
Na het vertrek van Bregje van Spaendonck, Chris Kalden 
en Rob Ouwerkerk, heeft de Raad van Toezicht in 2017 
drie nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat waren achter-
eenvolgens: Philip van der Ent, Souad El Hamdaoui en Mijntje 
Lückerath-Rovers. Hun achtergrond is zeer verschillend en 
draagt dus bij aan de gewenste diversiteit in de samenstelling 
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van de Raad van Toezicht. Philip van der Ent is deskundig op 
het gebied van vastgoed- en projectmanagement. Souad El 
Hamdaoui is een ervaren manager/ondernemer in horeca en 
hospitality. Mijntje Lückerath–Rovers (benoemd op 
voordracht van de ondernemingsraad) brengt onder andere 
expertise op het gebied van corporate governance.

De financiële commissie namens de Raad van Toezicht werd 
in 2017 gevormd door Tom de Witte (voorzitter) en Hein van 
der Loo. De benoemings- en remuneratiecommissie door 
Oscar van Veen (voorzitter) en Souad El Hamdaoui.

Governance
De Raad van Toezicht onderschrijft de Governance Code 
Cultuur als leidraad voor haar functioneren. Zij heeft de 
onafhankelijkheid van haar leden getoetst en kan bevestigen 
dat zich in 2017 geen situaties hebben voorgedaan, waarin 
sprake was van tegenstrijdige belangen.

Tenslotte spreekt de Raad van Toezicht graag haar dank en 
waardering uit aan de directeur en alle medewerkers van 
Diergaarde Blijdorp voor hun inzet in 2017.

Rotterdam, april 2018

Hein van der Loo
Voorzitter Raad van Toezicht
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Lid

Lid
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Hoofdfunctie

• Managing Director
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• CEO FIT 
Digital 
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restaurants

• Directeur Euromast
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• CEO Commonland 

• Penningmeester 
St. R’dam Maaskant

• Lid Fundraising Board 
Museum Boijmans 
van Beuningen

• Lid bestuur 
Watersnoodmuseum 

• Co owner Mangrove.com 
(tot sept. ‘17)

• Co owner Notificare.com
• Associate partner Priman 

talent management
• Vice voorzitter pps 

vereniging Rotterdam 
Central District

• Lid bestuur BHV register 

• Lid RvC Staedion 
• Lid Non-executive board 

Griffin Premium RE 

• Lid RvT Bibliotheken 
 Rotterdam

• Lid Bestuur Touzani 
Stichting

• Lid Bestuur Ronald 
McDonald Huis Sophia -
Secretaris

• Directeur Impact 
Vastgoed 

• Lid RvC Achmea
• Lid RvC NRC Media
• Voorzitter RvT KNGF 

 Geleidehonden
• Lid RvT Erasmus 

 Trustfonds
• Lid Bestuur

 Betaalvereniging 
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• Board member 
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1-1-2014

1-1-2016

1-6-2017

1-10-2017

1-12-2017

1-1-2016

1-1-2018

1-1-2018

1-1-2020

1-6-2021

1-10-2021

1-12-2021

1-1-2020

1-1-2022

1-1-2022

Revelante
nevenfuncties

Benoemd Einde
eerste
termijn

Einde
tweede
termijn
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• Voorzitter Stichting 
Music & Events 
Rotterdam



36

BERICHT    VAN DE OR

Terugblik en onderwerpen
Het afgelopen jaar stond voor de ondernemingsraad met 
name in het teken van de aanstelling van de nieuwe 
directeur-bestuurder Erik Zevenbergen. Op 28 februari 2017 
heeft de ondernemingsraad positief geadviseerd op het 
aanstellen van Erik Zevenbergen als bestuurder van 
Diergaarde Blijdorp. De werving is een uitgebreid proces 
geweest en de ondernemingsraad is hierin nauw betrokken 
door de Raad van Toezicht.

Naast het aantrekken van een nieuwe bestuurder is de 
ondernemingsraad ook betrokken geweest bij de werving 
van een nieuw lid Raad van Toezicht, op voordracht van de 
ondernemingsraad. Zowel de ondernemingsraad als de Raad 
van Toezicht hadden op hun lijst met beoogde kandidaten 
Prof. dr. Mijntje Lückerath staan. 

In 2016 is een start gemaakt met het uitschrijven van de tot 
die tijd nog beknopte functieprofielen. In 2017 is dit uitgerold 
in het bedrijf. Er hebben gesprekken met medewerkers 
plaats gevonden over het functieprofiel en de eventuele 
rollen en aandachtsgebieden die een medewerker heeft. 
Hieruit voortvloeiend kwam de wens voor de invoering van 
de functie coördinator naar voren. De coördinator is degene 
die de dagdagelijkse aansturing op zich neemt waardoor het 
vakgroephoofd minder op de werkvloer hoeft mee te draaien 
en zich meer met management taken bezig kan houden. Op 
20 februari heeft de ondernemingsraad hierover een 
advies-aanvraag ontvangen. Op 4 april is een hierop een 
positief advies uitgebracht. 

In april zijn er OR verkiezingen geweest. Bert Verkerk besloot 
zich niet meer verkiesbaar te stellen en John van Oss werd 
aan de hand van het aantal stemmen niet herkozen. Voor hen 
in de plaats zijn Jos Hartog en Steven Groen in de  
ondernemingsraad gekomen. Met de komst van de nieuwe 
ondernemingsraad is de vergaderfrequentie gewijzigd van 1x 
per week naar 1x in de 2 weken.

De ondernemingsraad heeft in april tevens een advies- 
aanvraag ontvangen voor het invoeren van een Periodiek 
Medisch Onderzoek. Hier is positief op geadviseerd. 

Vlak voor het vertrek van interimbestuurder Jaap de Jong 
ontving de ondernemingsraad op 17 juli een advies- 

aanvraag voor de aanpassing van de organisatiestructuur. 
Het betrof het samenvoegen van het Facilitair Cluster, P&O 
en Planning & Control tot een cluster Bedrijfsvoering en de 
vorming van een klein strategisch MT. In eerste instantie 
heeft de ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht 
met betrekking tot de gevolgde procedure. Na meerdere 
gesprekken met bestuurder Erik Zevenbergen over de 
inhoud van de adviesaanvraag heeft de ondernemingsraad 
uiteindelijk een positief advies uitgebracht. Hierbij is wel een 
aantal voorwaarden meegenomen die voor de 
ondernemingsraad belangrijk zijn.

In 2017 is de roostering en urenregistratie bij met name 
publieksservice cluster een groot punt van zorg geweest.  
Er zijn diverse gesprekken geweest met zowel medewerkers, 
directie als vakbond. Uiteindelijk is afgesproken dat in 2017 
de roostering voor Entree/Retail niet zou worden gewijzigd. 
P&O en ondernemingsraad hebben nauw samengewerkt aan 
het duidelijk formuleren en herijken van de regels die er al 
lagen ten aanzien van de urenregistratie. 

In december heeft een delegatie van de ondernemingsraad 
een gesprek gehad met de beoogde kandidaat manager 
Clustermanager Publieksservice. Het is goed dat ook bij de 
vorming van het MT de ondernemingsraad zo betrokken 
wordt. 

Met de komst van een nieuwe ondernemingsraad is gekozen 
om over te stappen naar een nieuw Training & 
Adviesbureau. De keus is hierbij gevallen op het 
Rotterdamse bedrijf Trainiac. De ondernemingsraad heeft 
twee trainingen gevolgd. De eerste training in mei was na de 
verkiezingen om ook de nieuwe leden kennis te laten maken 
met de Wet op de Ondernemingsraden. Daarnaast hebben 
wij tijdens deze tweedaagse training de taken binnen de 
ondernemingsraad verdeeld. In november is de 
ondernemingsraad weer op training geweest. Tijdens deze 
training zijn onderhandelings- en gesprekstechnieken en het 
initiatiefrecht van de  ondernemingsraad aan bod gekomen. 
Tevens heeft de  ondernemingsraad een aantal malen advies 
ingewonnen en overleg gehad met de adviseur inzake 
advies-aanvragen en zaken waar extra informatie vereist 
was. 

1-1-2022

Afgelopen
2e termijn
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Samenstelling van de OR in 2017 tot de 
verkiezingen
Maarten Vis, Voorzitter
Bert Verkerk, Vice Voorzitter
Ann Lampo, secretaris
Bianca Fleur, Lid Dagelijks bestuur
John van Os, lid
Ben Bothof, lid
Ferry Flach, lid 

Samenstelling van de OR in 2017 na de 
verkiezingen van 19-04-2017
Maarten Vis, Voorzitter
Steven Groen, Vice Voorzitter 
Ann Lampo, secretaris
Bianca Fleur, Lid Dagelijks bestuur
Jos Hartog, lid
Ben Bothof, lid
Ferry Flach, lid



BIJLAGE ADOPTANTEN EN 
SPONSORING
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BIJLAGE ADOPTANTEN EN SPONSORING 

Naam Categorie Adoptiedier

Zwarte neushoorn VunguGoudvinkDhr. & mevr. Prins

Gom Hospitality Zilvermeeuw Zeeschildpadden

Flash Private Mobile Networks Goudvink Giraf Cristel

Yex B.V. (Discovered) Koperwiek Groene Toerako’s

King Software B.V. Koperwiek Europese Oehoes

Post & Co (P&I) Bv Goudvink Otters

FPS Famous Pacific Shipping B.V. Zilvermeeuw Wasbeer Famous

Evides Goudvink Zeepaardjes

The Zoo.nl Events & Catering Koperwiek Ringstaartmaki’s

Hermans Techniglaz BV Koperwiek Kamelen

Matrans Holding B.V. Goudvink Olifant Trong Nhi

Forest Metal Group Bv Zilvermeeuw Penseelzwijntjes

CruiseReizen.nl B.V. Goudvink Zeeschildpadden

Seelt It & Commercial Contracting B.V. Koperwiek Zeesterren

Fachjan Project Plants Koperwiek Calliandra

Havenbedrijf - Port of Rotterdam Goudvink Zeeleeuw Billy

2makeITwork Zilvermeeuw Stokstaartjes

Peak’s Free From Koperwiek Wasberen

Topking Fingerfood Zilvermeeuw Servals

Riede, Mol & Donkers Koperwiek Moeraswallabies

Eneco Koperwiek Ezelspinguïns
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Aannemingsbedijf Molenaar B.V.
Advocatenkantoor Mr. R. Kuijer
AJMB B.V.
Arie Blok Diervoeding
Bidfood
CAE Nederland B.V.
Corelio Printing N.V.
DakaSport
Danser Container Line B.V.
De Boer Bosch Sönmez Advocaten
Deerns Nederland B.V.
Doornbos Equipment B.V.
Dovianus
DPO2 Holding B.V.
E. & M.J. Van Veen, Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Ecotax Beveiligingstechniek B.V.
Elektro-Four B.V.
Gerechtsdeurwaarderskantoor Van Es B.V.
GKB Groep
H. Smit Logistics
H.E.N. Kralingen
HAM Schilders
InfraTEL
Isero IJzerwarengroep
IT-Innovators B.V.
Klok Containers B.V.
KWK Huisvestingsregisseurs
Logic Vision B.V.

Lucro Accountancy
M.I.B. Opleiding En Training
Machinefabriek J. Poot B.V.
Mancon / Cinx
Metaal Techniek Morée B.V.
Moree Gelderblom Advocaten
NautaDutilh
Oranje B.V.
Pay For People
Peak’s Free From
Psychologisch Adviesbureau Dr. J.G.H. Bokslag B.V.
Punki Beheer B.V.
Randstad Nederland
Renewi Klok B.V.
Rio Tinte Borax N.V.
Rovasta Roestvrijstaal Bleiswijk B.V.
Staalhandel Van Zijl
Stadsbeheer
Unilever
Van Den Dool International
Van Dijk Maasland B.V.
Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars En Bouwers
Verhuurbedrijf Paul
Voorberg Bouwkunde B.V.
Wooning Airconditioning
WPS Scholenbeheer

Biebelke Beheer B.V. Koperwiek Maraboes

Atelier Helder Informatie Architecten 
B.V.

Koperwiek Bengaalse Oehoe’s, Indische 
antilopen en Galápgos

ecoDynamic b.v. Koperwiek Cacaoboom

Rotterdam Running Crew Koperwiek Calliandra

Bonn & Mees Drijvende Bokken B.V. Koperwiek Mhorrgazelle bok

Dick Klok Cultuurtechniek Koperwiek Visaya wrattenzwijnen

Zakenkringleden in 2017
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In de gehele Diergaarde zijn er “overige sponsoren”, bijvoorbeeld de levering van zeewater door Maersk Line, het gebruik van 
de sporendriehoek door ProRail, duik medische ondersteuning en RET die Diergaarde Blijdorp promoot in het Rotterdamse 
OV. Daarnaast zijn er leveranciers die (delen van) diensten en/of productleveringen sponsoren. Onderstaande bedrijven 
hebben verrijking en voedsel voor de dieren geleverd.

Schiphol 
Jan Bouman 
Eurofrigo B.V. 
Kwekerij Roest 
J. Noordermeer
Hillfresh
Safe & Care en DMO
Knotploeg Hoekse Waard
Fruitpers centrale Breda
NVWA en algemene inspectie dienst douane
Particulieren giften
Nolina Kwekerijen B.V.
Leo van der Harg B.V.
BM Roses
Plantenkwekerij Valstar B.V.
Pligt Professionals

We hebben een samenwerking op educatief gebied met Greenpeace, Han Bevan, ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur 
Fonds, Sportvisserij Nederland, Droomfondsproject Haringvliet en Havenbedrijf Rotterdam

Algemeen

Overige sponsoren



JAARREKENING 2017

Deze jaarrekening bestaat uit de volgende onderdelen:

A. Balans per 31 december 2017

B. Staat van baten en lasten over 2017

C. Kasstroomoverzicht over 2017

D. Toelichting op de jaarrekening

- Algemeen

- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

- Overige toelichtingen
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31-12-2017
€ x 1000

31-12-2016
€ x 1000

ACTIVA

Materiële vaste activa
Terrein Blijdorp 
Bedrijfsgebouwen en installaties 
Overige materiële vaste activa 
Onderhanden werk (MVA in aanbouw) 
Levende have

Voorraden
Magazijn voorraden
Voorraden voor de verkoop

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Belastingen
Overige vorderingen met looptijd <1 jaar
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal

Financiële vaste activa
Verstrekte leningen
Overige vorderingen

745
25.096
1.662
3.190
0

137
164

301

1.039
488
684
0

2.211

2.205

4.717

35.609

8.199

38.787

1.054
239
2.271
0

3.564

4.318

108 
209

317

199
0

199

30.892

610
0

610

30.588

745
26.974
991
1.268
0

30.693 29.978

Vaste activa

Vlottende activa

BALANS NA RESULTAATBESTEMMING
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31-12-2017
€ x 1000

31-12-2016
€ x 1000

PASSIVA

Eigen vermogen
Statutair kapitaal
Algemene reserve
Renteloze lening Gem. Rotterdam

Voorzieningen
Voorziening reorganisatie
Voorziening vroegtijdige  
uitdiensttreding
Voorziening jubilea
Voorziening WW eigen risico
Voorziening AO eigen risico
Voorziening groot onderhoud

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Aflossing langlopende leningen < 1 jaar

Schulden aan leveranciers

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenpremies

Overige schulden/verplichtingen < 1 jaar

Verplichtingen uit hoofde van sponsoring

Vakantietoeslag en schuld inzake verlofdagen 

Vooruitontvangen abonnementsgelden

Overige vooruitontvangen bedragen

Overlopende passiva

Langlopende schulden
Leningen o/g

Totaal

0 
11.959 
516 

513

1.486
130
3
529
3.757

1.362
2.034
541
73
377
1.241
587
1.853
53
843

2.034 
2.181 
323 
172 
643 
142 
592 
2.007 
68 
976 

8.964 

35.609

7.752 

9.138

38.787

9.114

678 

1.751 
108 
102 

3.887 

0 
13.493 
516 

12.475 14.009

6.5266.418



Netto omzet
Overige bedrijfsopbrengsten
Subsidies Gemeente Rotterdam

Bedrijfsopbrengsten

Kosten van inkopen, uitbesteed werk en 
overige externe kosten
Lonen en salarissen
Lonen/pensioen/Soc. Lasten en 
salarissen (voorzieningen)
Sociale en pensioen lasten
Afschrijving op materiële activa
Overige bedrijfskosten

Bedrijfslasten

8.695
19.823
816

29.334

2.839 2.605 2.762 

6.849 7.504 6.776
-247 -427 168

1.643 1.686 1.563
3.723 3.427 3.561
15.782 13.862 11.171

30.589 28.657 26.001

9.235
20.160
816

30.211

8.414
19.333
816

28.564

Werkelijk 2017
€ x1000

Begroot 2017
€ x1000 € x1000

Werkelijk 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Bedrijfsresultaat

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Financiële baten en lasten

Resultaat voor belastingen
Belastingen (vennootschapsbelasting)

Resultaat na belastingen

Resultaat naar algemene reserve

RESULTAATBESTEMMING

-1.255

144

423

-279

-1.534
0

-1.534

-1.534

1.554

170

420

-250

1.304
P M

1.304

1.304

2.563

154

486

-332

2.231
P M

2.231

2.231

Zie ook het hoofdstuk “Toelichting op de jaarrekening” voor meer detailinformatie.
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Bedrijfsresultaat na belasting -1.255 2.563

KASSTROOMOVERZICHT

2017 2016
€ x 1000 € x 1000

Aanpassing voor:
- afschrijvingen
- mutatie voorzieningen

Mutaties in werkkapitaal:
- mutatie voorraden
- mutatie vorderingen/overlopende activa
- mutatie kortlopende schulden/
overlopende passiva

Kasstroom uit bedrijfsresultaten

Kasstroom uit operationele activiteiten

- Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie financiële vaste activa 
Mutatie langlopende schulden 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Netto Kasstroom

ontvangen interest en soortgelijke baten
betaalde interest en soortgelijke lasten
vennootschapsbelasting

3.723

16
1.353

-164

1.205

144
-433
0

-289

411
-1.362

-951

-2.113

3.276

-4.438

-4.438

3.565

-108
3.561

-65
-1.675

171

-1.569

154
-532
0

-387

446
-392

54

-56

2.137

-2.247

-2.247

2.515

-2.040
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Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar 
Liquide middelen begin boekjaar

2.205
4.318

-2.113

4.318
4.374

-56

Zie ook het hoofdstuk “Toelichting bij het 
kasstroomoverzicht” voor meer detail 
informatie.
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Statutaire vestiging
De Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde (hierna te 
noemen: de “Stichting”) is statutair gevestigd te Rotterdam, 
met bezoekadres aan de Van Aerssenlaan 49, 3039 KE te 
Rotterdam en is in het Handelsregister opgenomen onder 
nummer 41125139.

Doelstelling
Het statutaire doel van de Stichting Koninklijke Rotterdamse 
Diergaarde is het steunen en uitdragen van natuurbehoud 
in de breedste 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/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 natuurbehoud 
gedachte 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 Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is 
aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
sedert 2008.

Consolidatie
De Stichting kan beleidsbepalende invloed uitoefenen op 
de Henri Martin Stichting. Aangezien Blijdorp als een kleine 
rechtspersoon classificeert, is er geen verplichting een  
geconsolideerde jaarrekening op te stellen op grond van 
artikel 407 lid 2 sub a Boek 2 BW, terwijl voorts sprake is van 
een vrijstelling van consolidatie van maatschappijen waarvan 
de gezamenlijke betekenis te verwaarlozen is op het geheel 
(artikel 407 lid 1 sub a).
Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp is niet geconsolideerd 
omdat dit een zelfstandige entiteit is, die weliswaar aan de 
Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is gelieerd, 
maar waarop geen beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
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Algemene grondslagen voor het 
opstellen van de jaarrekening
Aangezien de Stichting enkele ondernemingen in stand 
houdt, is Titel 9 Boek 2 BW op grond van artikel 360 lid 3 van 
toepassing. Derhalve is de jaarrekening opgesteld volgens de 
bepalingen van deze Titel. De Stichting wordt tot de categorie 
kleine rechtspersonen gerekend, zoals gedefinieerd in Titel 9 
Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het 
resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij 
bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong 
vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening 
bekend zijn geworden.

Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld op continuïteitsbasis. Daartoe 
is besloten vanwege de gerealiseerde resultaten uit het 
recente verleden en de prognoses voor de nabije toekomst 
en de middellange termijn. Daarbij valt een aantal zaken op 
te merken.

Het negatieve resultaat is € 1.533.573 voor belastingen. Dit 
is inclusief dotaties aan en vrijval van delen van personele 
voorzieningen en de onderhoudsvoorziening. De kasstroom 
uit operationele activiteiten is € 3,3 miljoen positief en naar 
verwachting zal die ook de komende jaren positief zijn.

De investeringen zijn dit verslagjaar € 2,5 miljoen aan 
gebouwen, ICT systemen en inventaris. Daarnaast is er een 
toename van het onderhanden werk van € 1,9 miljoen. Dit 
leidde dit jaar tot een negatieve kasstroom die gefinancierd 
wordt uit eigen middelen.

Voor delen van het Oceanium zijn plannen ontwikkeld. Voor 
een tweetal onderdelen is al een voorschot ontvangen ten 
bedrage van € 1 miljoen. Deze aanpak zal ook bij de overige 
delen van het Oceanium zoveel mogelijk gevolgd worden. Dit 
om de financiering uit eigen middelen te beperken.
Voor overige, relatief kleinere investeringen in verblijven zal 
actief naar samenwerking met sponsoren/partners worden 
gekeken. 

Voor grotere investeringen, in bijvoorbeeld monumenten, 
wordt gezocht naar samenwerking met meerdere partners 
voor de financiering. 

Het werkkapitaal, kortlopende activa minus kortlopende 
passiva, geeft een verslechtering te zien van € 3,3 miljoen. 
Het negatieve werkkapitaal is op dit moment € 4,3 miljoen.

Voor een groot deel zullen de kortlopende schulden 
(vooruit ontvangen abonnementsgelden, rekening courant 
verhoudingen en kortlopende schulden die samenhangen 
met een voorschot voor bouwprojecten) niet direct opgeëist 
worden. De opeisbare delen zullen uit de kasstromen van 
2017 en financieringsruimte kunnen worden voldaan.

De totale kasstroom over 2017 was € 2,1 miljoen negatief.

De operationele kasstroom is echter € 3,3 miljoen positief.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is € 1 miljoen 
negatief. Dit zijn aflossingen op langlopende schulden. Er zijn 
geen nieuwe leningen aangetrokken. 

De komende jaren zal de subsidie van de Gemeente 
Rotterdam vooralsnog uitkomen op € 816.000 waarbij de 
komende jaren geen verlaging wordt verwacht.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN 
RESULTAATBEPALING
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Waarderingsgrondslagen van 
Activa en Passiva

Materiële vaste activa
Het terrein Blijdorp wordt gewaardeerd op basis van de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs. Op de grond wordt niet 
afgeschreven.

Een deel van de investeringen in het kader van het 
Masterplan (Taman Indah, Azië fase 1, Amoer- 
luipaardenverblijf en wolvenvallei) is in 1994 om fiscale 
redenen verkocht aan de Stichting Beheer Diergaarde 
Blijdorp en komt derhalve niet meer voor in de balans van de 
Stichting.

Bedrijfsgebouwen en/of verblijven worden over een periode 
van 20 jaar afgeschreven. De waardering op de balans is de 
verkrijgingsprijs minus sponsorgelden en/of subsidies.
Verblijven met een lagere gebruiksduur, zoals bijvoorbeeld 
kassen, worden over een kortere termijn afgeschreven. 
Bij andere (delen van) verblijven of installaties kan ook de 
technische levensduur mede bepalend zijn.

Een aantal bedrijfsgebouwen is nog wel in gebruik maar is 
reeds volledig afgeschreven. Dit betreft onder andere de 
Rivièrahal, diverse stallen en enkele andere monumentale 
verblijven.

De overige materiële vaste activa worden, met uitzondering 
van de levende have, gewaardeerd op verkrijgingprijs.

Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd 
tegen aanschaffingsprijs minus ontvangen investerings-
bijdragen. Daar waar, vooruitlopend op de investeringen, 
meer investeringsbijdragen zijn ontvangen dan uitgaven, zijn 
de schulden weergegeven onder vooruit ontvangen  
sponsorbijdragen.

De vermelde afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de 
verwachte (economische) levensduur. Afschrijving op de
materiële vaste activa vindt op lineaire basis plaats vanaf het 
moment dat het actief in gebruik wordt genomen. Over het 
onderhanden werk vindt derhalve geen afschrijving plaats.

Levende have wordt in de balans opgenomen voor  
€ 1, aangezien de Stichting tot doel heeft zonder enig 
winstoogmerk de instandhouding van een zo gevarieerd 
mogelijke verzameling levende dieren te bevorderen ten 
behoeve van soortbehoud, educatieve-, recreatieve- en 
wetenschappelijke doeleinden. Dieren worden derhalve 
nooit verkocht.

Financiële vaste activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de 
nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen.

Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd 
tegen verkrijgingspijs (op fifo-basis) of lagere netto 
opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt 
bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.
Deze waardecorrectie wordt weergegeven in de voorziening.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de 
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. De kortlopende vorderingen 
hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.
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Vreemde valuta
De voorzieningen zijn opgenomen tegen een nominale 
waarde tenzij dit anders is aangegeven. Vorderingen, 
schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in 
vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de 
jaarrekening verwerkt tegen de koers die geldt op de datum 
van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum 
voortvloeiende koersverschillen worden opgenomen in de 
staat van baten en lasten.
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Voorzieningen

Voorziening reorganisatie
Voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot 
doorbetaling van een WW-uitkering (inclusief werkgevers- 
lasten) van het per balansdatum buiten dienst geplaatste 
personeel is in de reorganisatievoorziening voor 
WW-uitkeringen en andere uitkeringen gevormd ter 
grootte van het naar verwachting in de toekomst wettelijk 
verschuldigde bedrag. 
De aan dit voormalige personeel betaalde bedragen worden 
ten laste van deze voorziening gebracht. De voorziening sluit 
aan bij de huidige AOW leeftijden.

Omdat Blijdorp eigen risicodrager is voor de WW zijn in deze 
voorziening de kosten op basis van de huidige WW- 
verplichtingen meegenomen.

De betaling aan medewerkers is onderhevig aan de 
gemeentelijke regeling zoals weergegeven in het 
gemeenteblad 2008. Hierin is opgenomen het besluit 
omtrent het voorstel van de wethouder van Verkeer, Vervoer 
en Organisatie d.d. 24 juni 2008, kenmerk: 150538.
Op basis van deze regeling berekende bedragen zijn 
opgenomen in de voorziening.

Voorziening vroegtijdige  
uitdiensttreding
Hierin zijn de kosten opgenomen voor verplichtingen die 
voortvloeien uit het eerder beëindigde dienstverbanden. Aan 
deze voorziening is dit jaar een toevoeging gedaan omdat de 
fiscale regelgeving is gewijzigd. De voorziening sluit aan bij de 
huidige AOW leeftijden.

Voorziening jubilea
De netto-verplichting voor deze personeelsbeloning is het 
bedrag van de toekomstige uitkering die werknemers in ruil 
voor hun diensten hebben verdiend in de huidige en vorige 
verslagperioden. De opgenomen verplichting is de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de  
desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te 

wikkelen. De verplichting is gewaardeerd tegen de contante 
waarde, waarbij een disconteringsvoet van 3% is gehanteerd.

Voorziening WW eigen risico
In voorziening zijn de verwachtte kosten van de toekomstige 
WW-uitkeringen opgenomen. Blijdorp moet de WW betaling 
op zich nemen op grond van het feit dat Blijdorp eigen 
risico drager is voor de WW. Deze voorziening is voor die 
medewerkers die niet middels de reorganisatie in de WW zijn 
terecht gekomen.

Voorziening eigen risico arbeids-  
ongeschiktheid
Dit is een voorziening voor een deel van de medewerkers die 
in de afgelopen jaren arbeidsongeschikt zijn geworden en 
waarvoor het risico van doorbetaling bij Blijdorp ligt.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor 
groot onderhoud van enkele grote objecten en voor een 
inschatting van instandhouding van monumenten. De 
voorziening wordt bepaald op basis van de te verwachten 
kosten over een reeks van jaren. Dit gebeurt alleen voor de 
reserveringen groter dan € 50.000. Uitgevoerd onderhoud, 
waar een voorziening voor groot onderhoud aanwezig 
is, wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Op 
dit moment geldt dit voor tweetal monumenten en het 
Oceanium. 

Alle voorzieningen zijn op contante waarde gewaardeerd, 
tenzij in de toelichting anders is vermeld.

Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Overige activa en passiva
Alle overige activa en passiva worden, voor zover hierna niet 
anders is vermeld, voor hun nominale waarden opgenomen.
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Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in 
het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten 
onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven 
belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen 
worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke 
rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke 
risico’s zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze 
goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Overige bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van 
de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van 
deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht in het jaar waarop zij betrekking 
hebben.

Abonnementsgelden
De ontvangsten uit hoofde van verkochte (jaar) 
abonnementen worden evenredig toegerekend aan de 
periode waarop het abonnement betrekking heeft. Hierbij 
is de aanname gedaan dat alle verkopen in een bepaalde 
maand gemiddeld op de 15e van die maand hebben 
plaatsgevonden. Registratie van de verkopen per dag en de 
transitorische toerekening per dag zou veel te gecompliceerd 
worden, terwijl voorts het effect hiervan van te verwaarlozen 
betekenis zal zijn.

Belastingen

Vennootschapsbelasting
De Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde is niet 
belastingplichtig geweest tot en met boekjaar 2015. 

In 2016 is de regelgeving gewijzigd en worden 
stichtingen, ook als voormalig overheidslichaam of 
semi-overheidslichaam, belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Bij stichtingen geldt dit alleen voor 
de commerciële activiteiten en niet voor de niet commerciële 
activiteiten indien deze afzonderlijk zijn te beoordelen. 

Blijdorp is een organisatie die geen winstdoelstelling heeft 
en positieve resultaten bestemt voor het behoud van 
de diergaarde. Dit, en de resultaten over de afgelopen 
jaren, zal er naar verwachting toe leiden dat er slechts 
minimale afdrachten en/of verrekeningen zullen zijn voor de 
vennootschapsbelasting. 

Omdat er in 2016 onvoldoende informatie ter beschikking 
was voor een reële inschatting van de verplichting voor 
de Vennootschapsbelasting is er in 2016 een “PM” post 
opgenomen.

In 2017 is er meer inzicht ontstaan in de mate 
van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
Vennootschapsbelasting. 

De gezamenlijke vpb positie over 2016 en 2017 is 
opgenomen in de jaarrekening.

Omzetbelasting
Vanaf september 2015 huldigt Blijdorp het standpunt dat 
voor het parkeren van consumenten de BTW-afdracht mag 
geschieden conform het lage BTW tarief. 
Blijdorp hanteert dit standpunt op grond van een uitspraak 
van het Europese hof en een uitspraak van de Rechtbank 
Gelderland van 27 augustus 2015. In eerste instantie is dit 
standpunt van Blijdorp door de Rechtbank bevestigd. In 
hoger beroep is dit door het Hof afgewezen. Blijdorp heeft 
gekozen om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN 
HET RESULTAAT
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Voor het verschil in hoog en laag tarief werd door Blijdorp 
een schuld op de balans aangehouden. Afgelopen jaar is 
omwille van fiscale regelgeving gekozen om de mogelijke 
verplichting te betalen. Mocht blijken dat Blijdorp uiteindelijk 
door de Hoge Raad in het gelijk wordt gesteld, dan ontvangt 
Blijdorp het verschil alsnog terug. 
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€ x 1000

Historische aanschafprijs 

2016

Cumulatieve afschrijving

Mutaties investeringen:

Mutaties afschrijvingen:

Investering minus sponsoring

Afschrijving correctie als 

gevolg van desinvesteringen

Afschrijving t.l.v. lopend 

boekjaar

Van onderhanden naar 

activa

Desinvesteringen

Subtotaal mutatie 

investeringen

Subtotaal mutatie 

afschrijvingen

Boekwaarde begin boekjaar

Terrein Blijdorp

Bedrijfs gebouwen 

en installaties Overige m.v.a. sub totaal M.V.A.

Onderhanden 

werk Totaal

Materiële vaste activa

TOELICHTING OP DE BALANS

Het verloop van de materiële vaste activa blijkt uit onderstaand overzicht:

745

1.459 

-432

0

745

79.332

1.056 

-432

3.338 

-400

52.357

26.975

2.152

2.515 

-400

385 

-832
0 

1.162

990

82.229

4.248 

3.723 

-2.326

53.519

28.710

1.268

6.763

0 

3.723

-832
-2.326

0

1.268

83.497
53.519

29.978

0 

0 

1.027 

2.906 

656 

-15

1.683 

3.723 

1.922 

0 

3.605 

3.723 

Historische aanschafprijs 

2017

Cumulatieve afschrijving

Boekwaarde einde boekjaar

745 
0 

745 

80.359 
55.263 

25.096 

2.808 
1.147 

1.661 

83.912 
56.410 

27.502 

3.190 
0 

3.190 

87.102 
56.410

30.692

Op de volgende bladzijde zijn de in het boekjaar opgeleverde gebouwen apart gemarkeerd.
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Dit jaar zijn er een viertal verbeteringen aan gebouwen/verblijven geactiveerd. In het Oceanium is dit de Vissen Quarantaine 
en Pinguïnroute. Er is een grote investering gedaan in de Terraszaal om het restaurant aan de hedendaagse eisen te laten 
voldoen en er een nieuwe horeca-formule te introduceren. Bij de Oewanja is er een uitbouw gerealiseerd om in rustige tijden 
toch een voorziening voor bezoekers open te kunnen hebben.

Naast deze investeringen zijn de uitgaven in onderhanden werk ook aanzienlijk. Dit is voor het overgrote deel het lopende 
project Gelada verblijf. Dit verblijf zal naar verwachting medio 2018 worden geopend.

De bedrijfsgebouwen en de machines en installaties zijn, behalve bij het Oceanium, niet gesplitst conform de wettelijke 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Deze splitsing is niet meer te maken als gevolg van het feit dat de eventuele machines en 
installaties in het verleden volledig zijn opgenomen in de stichtingskosten van de te onderscheiden bedrijfsgebouwen en de 
noodzakelijke gegevens om een betrouwbare uitsplitsing te kunnen maken niet meer te achterhalen zijn.

Een deel van de materiële vaste activa die betrekking hebben op het Masterplan is in 1994 om fiscale redenen verkocht 
aan de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. Het gaat hier om Taman Indah, Azië fase 1 en het Amoerluipaarden-verblijf. 
Het genoemde onroerend goed wordt verhuurd aan de Stichting. Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp is economisch 
eigenaar van het onroerend goed. Conform artikel 20 van de afgesloten overeenkomst van huur en verhuur van economisch 
eigendom heeft de Stichting altijd het eerste voorkeursrecht tot koop, indien op enig moment sprake zou zijn van het willen 
vervreemden van het onroerend goed. 
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Onder de bedrijfsgebouwen en installaties zijn de volgende activa gerangschikt:

Boekwaarde in €    Ultimo boekjaar
Savanne/ Krokodillen € 2.693.300
Arctica  € 1.765.055
Oceanium € 3.031.140
Bizonverblijf € 40.500
Francoislangoeren € 30.600
Galapagosschildpadden  € 96.250
Tijgerverblijf € 202.500
Speeltuin € 168.750
Oewanja Lodge  € 474.300
Quarantainegebouw € 50.150
Dienstweg I € 150.300
Vogelholding € 145.350
Octopussen € 43.700
Gorilla’s  € 311.600
Ara’s-Ibissen-Poedoes € 183.750
Dienstweg II € 103.500
Manenwolvenverblijf € 11.700
Aanpassingen olifantenverblijf (binnen) € 26.950
Aanpassingen oud voedselmagazijn  € 23.250
Olifantenterras  € 22.500
Aanpassingen Lepelaar  € 68.425
Gierenverblijf en maraboe’s € 47.500
Servalverblijf/Colobusapen € 152.833
Restauratie kassa/entree RZ € 155.570
Wevervogel voliere/verblijf € 23.530
Portierloge-EHBO dienstingang 1  € 50.825
Toko Tjitjak-terras-speelplaats € 44.545
Lepelaar terras-vlonder  € 28.925
Grote Vliegkooi Azië € 116.575
Wasbeer-Poolvos-Zeearend verblijf  € 235.165
Expo zeereservaat € 4.930
Amazonica vlinderdome  € 2.406.973
Ozoninstallatie Oceanium  € 78.208
Dikhuidenvleugel fase I kado € 1.287.507
Sleutelplan 2012/13 € 65.074
Palmenkas € 38.378
LED project  € 84.166
Okapi verblijf (en stokstaartjes) € 30.760
Stokstaartjes verblijf € 21.091
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Bosbuffels € 53.333
Toiletunit Rivierahal € 105.699
Leeuwenverblijf / Poort v Azië € 4.972.293
Kuifhertjes/vijver  € 8.514
Koedoestal € 300.050
Penseelzwijnen  € 146.914
Oceanium 2.0 Barriere Rif  € 516.863
Oceanium 2.0 Vissen Quarantaine  *) € 551.410
Oceanium 2.0 Pinguins  *) € 103.777
Restaurant Terraszaal  *) € 623.151
Uitbouw Oewanja  *) € 52.103
Erfpachtsgrond RL-park € 2.730.000
Parkeerterrein RL  € 316.000
Busparkeerterrein € 99.563

€ 25.095.794

*) Nieuwe (opgeleverde) investeringen huidig boekjaar.

De overige investeringen betreffen in belangrijke mate het nieuwe kassa-systeem. Dit is in het voorjaar operationeel 
geworden. Daarnaast is er een nieuw systeem voor het plannen van personeel geïmplementeerd. 

De overige materiële vaste activa betreffen investeringen in installaties, inventaris en andere niet-bouwkundige zaken. 

De door de belastingdienst van de Gemeente Rotterdam gehanteerde WOZ-waarde (Wet op de Onroerende Zaken) bedroeg 
in 2017 in totaal € 45.000.000. Dit betreft nog een voorlopige waarde.

Ten behoeve van de verzekering is in 2015 door een extern bedrijf een taxatie uitgevoerd voor de herbouwwaarde waarbij de 
onroerende goederen/opstallen zijn getaxeerd op € 119.650.000. Deze taxatie wordt om de 5 jaar uitgevoerd.
. 
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Verstrekte leningen
In 1994 heeft de Stichting onroerend goed verkocht aan de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. Ten behoeve van de 
financiering van dit onroerend goed zijn leningen verstrekt aan de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. 

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Rente percentage

Oorspronkelijke lening

Aflossing cumulatief begin

boekjaar

Beginbalans boekjaar

Wijziging in boekjaar

Aflossing in boekjaar

Financiële vaste activa

4,25% 

7.332.645 

4.628.408 

2.704.237 

2.548.223 

156.014 

5,00%

2.268.901 

1.687.454 

581.447 

506.823 

74.624 

-2.444.953

-2.625.607

-180.654
-230.638

-230.638

9.601.546

6.315.862

610.093

198.801

230.638
-180.654

Lening Taman 
Indah

Lening Azië
fase 1

Rekening
courant

Aflossing &

volgend jaar (<1 jaar) Totaal

IN € 
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De specificatie van de voorraden luidt als volgt:

VOORRADEN

31-12-2017 31-12-2016

Magazijnvoorraden:

Voorraad voeding dieren  102.046 74.173
Magazijn technische dienst 143.232 143.232
voorziening incourant technische dienst -108.804 -108.804

136.474 108.601

Voorraden voor verkoop: 

Souvenirwinkel   102.563 159.834
Keukens en buffetten 
(inclusief emballage) 61.350 49.012

163.913 208.846

Totaal generaal 300.387 317.447

Het grootste deel van de technische dienst voorraad wordt ten behoeve van snelle beschikbaarheid aangehouden. Op grond 
van de ouderdom is de voorziening relatief hoog, maar worden de goederen wel aangehouden voor calamiteiten. Tevens is de 
voorraadwaarde van het technisch magazijn qua waarde opgenomen tegen de waarde van vorig jaar omdat er geen waarde 
beschikbaar is in het huidige systeem van de technische dienst als gevolg van een lopende overgang naar een nieuw systeem.

IN € 
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31-12-2017 31-12-2016

Openstaande posten debiteuren:

IN € 

Openstaand saldolijst 1.204.379 865.205 
Vereffening vorderingen onder 
crediteuren -57.852 219.842 

Saldo debiteuren overzicht 1.146.527 1.085.047

Voorschotten/vooruitbetalingen -67.856 -26.710
Voorziening dubieuze debiteuren -39.710 -4.168

1.038.961 1.054.169

Percentage voorzien 3,5% 0,4%

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

Per 31 december 2017 bedroeg het bruto saldo van de debiteuren € 1.146.527. Op dit bedrag worden de vooruitbetalingen 
en de gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht. Dit resulteert in het saldo van € 1.038.961

Op grond van de gehanteerde interne richtlijnen voor het risico van wanbetaling is er dit jaar een voorziening nodig van  
€ 39.710. Dit is 3.5% dit jaar, ten opzichte van 0.4% vorig jaar. Er zijn geen lopende incasso zaken en er is bij één relatie sprake 
van een betalingsregeling. 

Verloop van de voorziening: 
Beginsaldo vorig jaar: 4.168
• afboekingen in het boekjaar
• dotatie voorziening 35.542
• vrijval van de voorziening

Eindsaldo huidig boekjaar:  39.710
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Belastingen
Dit bedrag betreft nog te ontvangen BTW. Door lopende 
investeringen en lage omzet in de laatste maanden van het 
jaar ontstaat ultimo boekjaar meestal een vordering. In 
dit geval betreft het de lopende teruggaaf van de laatste 2 
maanden van het boekjaar.

Overige vorderingen met een looptijd 
van minder dan 1 jaar
Per ultimo 2017 bedroegen de overige vorderingen
 € 684.834.

De post overige vorderingen bestaat uit de volgend jaar door 
de Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp te betalen aflossing 
op de verstrekte langlopende lening (€ 230.638) en diverse 
omzet gerelateerde vorderingen. 

De verlaging van de overige vorderingen komt voort uit 
de vorig jaar nog te ontvangen lening van het Nationaal 
Restauratie Fonds die inmiddels is ontvangen.
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Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt: 

BNG, rekening-courant  
ING 384741
ING 62464
RABO Bank 356.31.68.90
Kassen

Totaal

3.162 
50.862 
111.000 
1.381.025 
133.530 

2.205.099 

514.576
6.909
139.137
1.339.896
195.759

4.318.122

31-12-2017 31-12-2016

De bovenstaande liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde Blijdorp. 
De liquide middelen zijn afgenomen. 
Voor de toelichting op de stand van de liquide middelen wordt ook verwezen naar het kasstroom overzicht. Hierin is zichtbaar 
dan het grootste deel van de lagere middelen het gevolg is van lopende investeringen.

Eigen vermogen

Statutair kapitaal
Het statutair kapitaal bedraagt € 454 (ƒ 1.000).
Gedurende het boekjaar is het statutair kapitaal niet gewijzigd. 

Algemene Reserve
Het negatief saldo over 2017 wordt onttrokken aan de algemene reserve zoals in de specificatie is opgenomen.
Het doel is het opbouwen van een buffer voor toekomstige investeringen en vernieuwing van gebouwen en verblijven. 
Zowel voor onderhoud van monumenten als voor dierverblijven wijzigen de wettelijke eisen. Hierdoor is er een noodzaak 
voor het opbouwen van een dergelijke buffer.

Het verloop van de reserve in dit jaar is als volgt:

Algemene Reserve 
In €  

Stand per 1 januari 2017  € 13.493.026
Resultaat boekjaar na belasting € -1.533.573

Stand per 31 december 2017 € 11.959.453

IN € 
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Renteloze lening gemeente Rotterdam € 515.509

Deze bedragen zijn ter beschikking gesteld door de gemeente 
Rotterdam, met dien verstande dat terugbetaling nooit zal 
worden gevorderd doch bij eventuele liquidatie de gemeente 
een claim op het liquidatiesaldo zal behouden.
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Voorziening reorganisatie
Vanaf 2005 is een voorziening gevormd voor de WW-uitkeringen die Blijdorp nog verschuldigd is voor medewerkers in de WW 
na een dienstverband bij Blijdorp. Dit omdat Blijdorp eigen risicodrager is voor de WW. Na de reorganisatie van 2012 is dit 
samengevoegd met de additionele verplichtingen uit de reorganisatie.

De voorziening is gevormd op basis van de lopende uitkeringen en de maximale duur van die uitkering. 
Toekomstige verplichtingen vanuit de reorganisatie, die volgens de geldende voorschriften in de jaarrekening moeten worden 
opgenomen, zijn hieraan toegevoegd omdat dit met lopende WW-verplichtingen samenhangt.
Het verloop van de voorziening in het jaar is als volgt:

VOORZIENINGEN

Voorziening WW en Reorganisatie
In €  

Stand per 1 januari 2017   678.408
Af: onttrekkingen 2017 i.v.m. uitbetalingen salarissen en soc. lasten -166.913
Af: Aanvullende pensioenvoorziening voorgaande jaren -86.601
Bij: personele wijzigingen in samenstelling voorziening 88.402

Stand per 31 december 2017  513.296

De samenstelling van het totaal is als volgt opgebouwd:

Doorbetaling, wettelijke en na-wettelijke WW 123.144
Toevoeging nieuwe verplichtingen  175.800
Actieve WW eigen risico’s  214.352

513.296

In € 

Stand per 1 januari 2017  108.234
Aanpassing 2017 op basis van nieuwe berekening 26.850
Af: onttrekking 2017 i.v.m. ambtsjubilea  -5.265

Stand per 31 december 2017 129.819

Voorziening jubilea

De voorziening is berekend op basis van een disconteringsvoet van 3%, de verwachte gemiddelde salarisstijgingen en de blijf 
kans gebaseerd op ervaringscijfers per leeftijdscategorie.
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Voorziening vroegtijdige uitdiensttreding
Dit betreft een voorziening om de verplichtingen te reserveren die zijn ontstaan voor Blijdorp door met medewerkers 
vroegtijdig, na overleg of op verzoek van Blijdorp, het dienstverband te beëindigen. Voor het belangrijkste deel betreft het 
vroegtijdige pensionering.

In € 

Stand per 1 januari 2017  1.750.992
Aanvulling o.b.v. huidige samenstelling en salaris niveau 47.318
Af: onttrekkingen 2017 i.v.m. uitbetalingen salarissen en soc. lasten -311.775

Stand per 31 december 2017  1.486.535

Voorziening WW eigen risico
In tegenstelling tot de eerdere voorziening voor de reorganisatie betreft het hier een voorziening die moet worden getroffen 
voor WW-aanmeldingen buiten de reorganisatie van 2012. Het betreft lopende dossiers waar de maximale WW-verplichting 
wordt gereserveerd per ultimo van het boekjaar.
Afgelopen boekjaar zijn een aantal verplichtingen weggevallen door herintreding in het arbeidsproces van een aantal 
personen waarvoor een voorziening was opgenomen.

In € 

Stand per 1 januari 2017 101.793
Wijziging door afname WW-dossiers -60.302
Af: onttrekkingen 2017  -38.961

Stand per 31 december 2017  2.530
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Voorziening eigen risico arbeidsongeschiktheid

Dit jaar is er een voorziening getroffen voor een aantal medewerkers die arbeidsongeschikt zijn verklaard na een langdurige 
ziekte periode. Voor deze medewerkers is Blijdorp eigen risico drager omdat deze medewerkers niet onder de lopende 
verzekeringen vallen.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud en voor een inschatting van instandhouding van 
monumenten die achterstallig zijn in de instandhouding. De voorziening wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten 
over een reeks van jaren. Dit gebeurt alleen voor de reserveringen groter dan € 50.000. Uitgevoerd onderhoud, waar een 
voorziening voor groot onderhoud aanwezig is, wordt ten laste van deze voorziening gebracht. Op dit moment geldt dit voor 
twee monumenten en het Oceanium.

Voor het Oceanium zijn plannen aanwezig voor onderhoud en vernieuwing. Hier is al een aanvang gemaakt met het 
Koraalgebied en een moderne vissen-quarantaine. De overige delen gaan de komende vijf à zes jaar plaatsvinden, waarbij 
geleidelijke afbouw van de voorziening plaatsvindt.

De monumenten betreffen de oude apenrots en de brug met vijverpartij. De eerste wordt voorlopig niet aangepakt maar 
slechts in stand gehouden om verslechtering te voorkomen en de vijver is in 2017 slechts deels aangepakt door de beperking 
in de liquiditeit en de drukte op onderhoudswerkzaamheden.

In € 

Stand per 1 januari 2017 0
Bij: toevoeging 2017  718.230
Af: onttrekkingen 2017 -189.762

Stand per 31 december 2017 528.468

In € 

Stand per 1 januari 2017 3.887.017
Bij: toevoeging 2017  
Af: onttrekkingen 2017 -129.835

Stand per 31 december 2017 3.757.182
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(*) Met extra garantiepremie Gemeente Rotterdam 1,37%

De leningen, behalve de op annuïteit afgesloten lening bij de BNG, zijn afgesloten voor de financiering van gebouwen en 
overige vaste materiële activa. 

De lening bij de BNG (*) heeft een looptijd van tien jaar diende ter financiering van de reorganisatiekosten. De rente op de 
lening bedraagt 1,79%. Aflossing van de lening is op basis van een kwartaal annuïteit.

Door de gemeente Rotterdam is een garantie verstrekt. Voor deze garantie wordt een premie betaald van 1,37% van de 
restschuld. Betaling vindt plaats per kwartaal.

Voor de leningen van het Nationaal Restauratiefonds is een eerste hypotheek verstrekt op het kavel waarop het nieuwe 
leeuwenverblijf/Lotus serre en het oude leeuwenverblijf staan. 

De Gemeente Rotterdam heeft op dit gebied het recht van eerste hypotheek afgestaan en is voor dit gebied tweede 
hypotheekhouder.

Op het overige gebied heeft de Gemeente Rotterdam hypotheek gevestigd op de grond en de als onroerend goed aan te 
merken opstallen van de Diergaarde.

LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen opgenomen gelden

Rabobank  680.670 Lin. 4,75 2017 680.670 0

Nationaal Restauratiefonds 48.449 Ann. 1,5 2029 3.528 44.921

Nationaal Restauratiefonds 2.336.216 Ann. 1,5 2044 71.904 2.264.312

Nationaal Restauratiefonds 1.641.684 Ann. 1,5 2046 44.191 1.597.493

Bank Nederlandse Gemeenten  1.021.006 Lin. 3,79 2019 340.335 680.671

Bank Nederlandse Gemeenten  907.560 Lin. 5,87 2020 226.889 680.671

Bank Nederlandse Gemeenten  1.508.819 Lin. 5,53 2021 301.764 1.207.055

Bank Nederlandse Gemeenten (*) 3.003.177 Ann. 1,79 2024 364.552 2.638.625

Totaal 11.147.581 9.113.748

Aflossingsverplichtingen volgende jaar -2.033.835 -1.361.528

Totaal generaal  9.113.746 7.752.220

in € Stand per 31.12.2016 VormNieuwe lening Rente % Looptijd t/m Aflossing boekjaar Stand per 31.12.2017
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De in het volgend boekjaar vervallende aflossingsverplichtingen op de overige leningen (€ 1.361.528) zijn gerangschikt onder 
“Aflossing langlopende leningen < 1 jaar”.

Van het onder de langlopende leningen opgenomen bedrag van € 9.113.746 heeft € 7.752.220 een looptijd van meer dan een 
jaar en € 3.996.075 een looptijd van meer dan 5 jaar.
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Aflossing langlopende leningen < 1 jaar
Dit betreft de in het volgend boekjaar vervallende  
aflossingsverplichtingen op de langlopende leningen. 

Schulden aan leveranciers
Dit betreft de reguliere leveranciers van Diergaarde Blijdorp.

Belastingen, sociale premies en  
pensioenpremies
Dit zijn de nog op de balans staande verplichtingen die 
volgen uit de salarisbetalingen van de afgelopen periode. 
Door betaling van een dertiende maand aan het einde van 
het jaar zijn de verplichtingen ultimo van het jaar hoger dan 
de rest van het jaar voor te betalen loonbelasting en sociale 
lasten.

Diverse rekening-courantverhoudingen
Onder deze post werden een aantal rekeningcourant- 
verhoudingen opgenomen alsmede verplichtingen aan 
derden. In het verleden werd voor diverse fondsen door 
Blijdorp de administratie gevoerd. De laatste van deze 
fondsen is dit jaar afgewikkeld.

Overige schulden en verplichtingen < 1 
jaar
Dit betreft met name vooruit ontvangen omzet waarvoor de 
toegangsplicht als schuld is opgevoerd.

Verplichtingen uit hoofde van 
sponsoring
Dit betreft bedragen die door Blijdorp zijn ontvangen voor 
projecten. Deels zijn deze al benoemd voor projecten en 
deels moet dit nog gebeuren. In dit saldo is een  
vooruitontvangen bedrag opgenomen van de Stichting 
Vrienden van Blijdorp.

Vakantietoeslag en schuld inzake 
verlofdagen
Onder deze post is de financiële verplichting opgenomen 
voor de ultimo 2017 opgebouwde rechten op vakantietoeslag 
en de per die datum nog niet opgenomen verlofdagen. 

Ultimo 2017 bedroeg de verplichting € 586.496 en ultimo 
vorig jaar € 592.402. 
De totale vakantiegeldverplichting is afgenomen door een 
toename van het aantal personeelsleden in de tweede helft 
van het jaar daardoor hebben medewerkers de gelegenheid 
gehad meer vakantiedagen op te nemen. Door deze extra 
medewerkers is het aantal openstaande verlofdagen met 
ruim 10% afgenomen. 

Vooruitontvangen abonnementsgelden
Dit betreft het gedeelte van de ontvangen  
abonnementsgelden dat aan de periode na balansdatum 
wordt toegerekend aangezien de abonnementhouders nog 
bezoekrechten hebben na balansdatum. 
Per 31 december 2017 bedroeg het saldo van deze post  
€ 1.853.163. 

In 2016 was dit € 2.007.511 ten opzichte van 2016 laten de 
ontvangen abonnementsgelden van abonnementhouders 
met bezoekrechten na balansdatum een daling zien. 
Echter, de totale ontvangsten voor abonnementen zijn licht 
toegenomen.

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft grotendeels de opbrengsten van het adoptie-
programma die toewijsbaar zijn aan 2018. Daarnaast is een 
deel ontvangen borgbedragen.

KORTLOPENDE SCHULDEN EN 
OVERLOPENDE PASSIVA
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Overlopende passiva
In deze post zijn onder andere de nog te betalen  
bedrijfskosten van € 228.760 en de nog te betalen 
transitorische rente van € 98.580.

Ook is hierin de reservering voor de nog te betalen bijdragen 
aan natuurbeheer voor € 375.216 opgenomen.
Het bedrag voor natuurbeheer betreft een in het verleden 
opgebouwde verplichting vanuit giften, bijdragen van 
sponsoren, bijdragen van dieradoptanten en dergelijke.

In de loop van het jaar worden, op basis van een door 
bestuur vast te stellen plan, gelden aan diverse (inter-
nationale) projecten besteed.

Daarnaast betreft dit verplichtingen voor uitgegeven 
cadeaubonnen, nog te betalen kosten aan leveranciers en 
onderzoekskosten inzake olifanten.
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Leaseverplichtingen
Alle in de Diergaarde aanwezige kopieerapparaten zijn 
geleased. De jaarlijkse leaseverplichtingen hiervoor bedragen 
in totaal circa € 7.000. Vorig jaar is dit contract voor 1 jaar 
verlengd tegen aanzienlijk lagere kosten. In april 2017 liep 
het leasecontract af met een automatische verlenging van 1 
jaar. 

Huurverplichtingen
Een deel van het onroerend goed wordt gehuurd van de 
Stichting Beheer Diergaarde Blijdorp. De huur bedraagt € 
605.000 per jaar. De resterende looptijd is voor onbepaalde 
tijd.
Tevens is een deel van Blijdorp gevestigd op grond die wordt 
gehuurd. Dit betreft een strook grond langs het spoor. De 
jaarlijkse huurverplichting is € 52.500. De resterende looptijd 
is voor onbepaalde tijd.

Toegezegde sponsorbijdragen
Door een aantal bedrijven en stichtingen zijn voor komend 
jaar reeds sponsorbijdragen/giften toegezegd voor een 
totaalbedrag van circa € 155.000.
Tevens is er door de Stichting Vrienden van Blijdorp een 
bijdrage toegezegd voor vernieuwingen in het Oceanium 
voor een bedrag van € 1,6 miljoen, waarvan al € 1 miljoen is 
ontvangen. 

Toegezegd bijdrage cadeau van de 
Gemeente Rotterdam
Een bijdrage van € 4.500.000 is toegezegd voor aanpassingen 
aan gebouwen en installaties. De besteding van dit bedrag is 
in drie gelijke delen gesplitst.

Het eerste deel van dit bedrag is al gebruikt voor een deel 
van de Rivièrahal, de zogenaamde Dikhuidenvleugel.

Het tweede deel is bestemd voor de restauratie van de Lotus 
Serre / Okapistal. Dit project is in het voorjaar van 2016 
opgeleverd. 

Het derde deel is aangewend voor de restauratie van het 
monumentale roofdierenverblijf. 

Het volledige bedrag is ontvangen en verwerkt in deze 
jaarcijfers. Het verblijf zal naar verwachting in 2018 gereed 
zijn.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
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Algemene grondslagen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 
bestaan uit de liquide middelen. 

Eventuele kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 
tegen een geschatte gemiddelde koers. Ontvangsten en 
uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten.

Toelichting
De kasstroom uit de operationele activiteiten bedraagt dit 
jaar € 3.276.000 ten opzichte van € 2.137.000 vorig jaar. 
Voor een groot deel betreft dit een toename van de  
bedrijfskosten minus de mutatie in de voorzieningen. Voor 
het overige betreft het een mutatie van het werkkapitaal 
waarin een vordering zat van een bouwdepot van de nieuwe 
lening die in de loop van het jaar is ontvangen.

De investeringsbedragen waren afgelopen jaar toegenomen 
door investeringen in het Oceanium, horeca voorzieningen 
en de lopende verbouwing van het leeuwen verblijf naar 
Gelada verblijf. Een groot deel van de investeringen zijn 
gedekt door subsidies en/of giften die voorgaande jaren al 
waren ontvangen, maar waarvan de investeringsuitgaven 
in het huidig en volgend jaar nog plaatsvinden. Hierdoor is 
de negatieve kasstroom uit investeringen € 4.438.000 ten 
opzichte van vorig jaar € 2.247.000

De kasstroom uit financieringsactiviteiten is negatief voor 
€ 951.000 als gevolg van aflossingen op lopende leningen. 
Door het aflopen van een grote lening voor het Oceanium zal 
de aflossingsverplichting volgend jaar aanzienlijk afnemen.
Zie ook het leningenoverzicht in de toelichting op de balans.

Per saldo is de kasstroom € 2.113.000 negatief ten opzichte 
van een negatieve kasstroom van € 56.000 vorig jaar. 

De per 31 december 2017 aanwezige geldmiddelen zijn 
volledig vrij beschikbaar.

Het resultaat bedraagt -/- € 1.533.573 voor belasting 
tegenover een resultaat van € 2.230.493 vorig jaar.
Van dit resultaat is een groot deel veroorzaakt door hogere 
personele lasten en een toename van de voorzieningen 
ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was er echter een 
aanzienlijke vrijval in de voorzieningen ten opzichte van het 
huidige jaar.

Het aantal bezoekers lag iets lager dan vorig jaar en de 
bijbehorende omzet was iets hoger dan vorig jaar. Ten 
opzichte van de begroting zijn zowel omzet als aantal 
bezoekers lager. Hoewel het economisch klimaat verbeterd 
is heeft Blijdorp het afgelopen jaar weinig nieuwe verblijven 
kunnen openen. Beide elementen samen hebben geleid tot 
een beperkte toename van de omzet.

De totale subsidie is dit jaar € 816.013. Een klein deel van 
dit bedrag ad € 15.734 betreft een subsidie voor energie 
besparende maatregelen. Het overige deel heeft een 
educatieve doelstelling.

De weersomstandigheden waren redelijk. In het hoogseizoen 
waren er niet veel afwijkingen van het vorig jaar. Wel bleven 
we hier ook weer achter op de begroting. In oktober  
(herfstvakantie) was er als gevolg van een jubileumactie- 
korting een grote opkomst van bezoekers. De kerstvakantie 
was ook redelijk, al viel deze slechts deels in het boekjaar. 

TOELICHTING BIJ HET  
KASSTROOMOVERZICHT
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Netto-omzet 

TOELICHTING STAAT VAN BATEN 
EN LASTEN

in € 

Bij de omzet van de horeca zien we ook dit jaar weer een stijging. Dit is ook het geval voor de gemiddelde besteding. Het
afgelopen jaar is het hernieuwde restaurant “de Terraszaal” in gebruik genomen. Ook is hier voor het eerst gebruik gemaakt
van bediening aan tafel. In de winkel is meer omgezet dan vorig jaar en is tevens de gemiddelde besteding toegenomen. Wel 
is er nog extra aandacht nodig voor de inkoopkosten die afgelopen jaar aan de hoge kant waren.

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Omzet horeca dagomzet  6.179.110 6.645.000 6.092.709
Omzet (horeca) evenementen 1.398.508 1.440.000 1.301.218
Omzet winkels  1.117.192 1.150.000 1.020.057

8.694.810 9.235.000 8.413.984

Besteding horeca dagomzet per bezoeker 4,37 4,59 4,30
Winkelomzet per bezoeker 0,79 0,79 0,72
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A) Entreegelden

A) Entreegelden
In de begroting was rekening gehouden met 710.000 dagbezoekers. Hier zijn we met 5.614 bezoekers op achtergebleven. De
oorzaak hiervan is een combinatie van factoren, zoals de vrijval van oude reserves van vooruit verkochte, maar niet gebruikte
tickets  en promotieacties waar kortingen zijn gegeven op de reguliere ticketprijs. Ten opzichte van vorig jaar is er wel een
beperkte stijging in aantallen en in bedragen. De gemiddelde entreeprijs per dagbezoeker is echter hoger.

Voor evenementen zijn er nog eens 46.272 bezoekers geweest ten opzichte van vorig jaar 97.418 bezoekers. De terugval is het 
gevolg van het terugtrekken van een grote afnemer van een aantal Zoomer avonden. 

Overige bedrijfsopbrengsten

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Entreegelden (A)  11.610.899 12.040.000 11.315.249
Entree onderwijs (B) 557.981 400.000 534.432
Abonnementen (C) 4.891.071 5.100.000 4.790.599
Onderhoudsbijdrage St. Beheer 
Diergaarde Blijdorp 150.000 100.000 100.000
Sponsoring/giften (D) 220.257 250.000 202.214
Adoptieprogramma dieren  81.442 100.000 83.580
Overige opbrengsten (E)  2.311.755 2.170.000 2.307.182

Totaal Omzet 19.823.405 20.160.000 19.333.256

Aantallen bezoekers Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Betalend dagbezoek 704.386 710.000 699.930
Niet betalend dagbezoek 57.590 39.900 44.358
Educatief/ onderwijs 71.105 77.000 75.542
Abonnementhouders 579.933 620.000 595.614

Totaal aantal bezoekers 1.413.014 1.446.900 1.415.444

in € 

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016
Aantal bezoekers op dagkaartjes 704.386  699.930

Aantal niet betalende bezoekers  57.590 44.358
Entreegelden 11.610.899 11.315.249
Gemiddelde ontvangst per dagbezoeker 15,24 15,20
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C) Abonnementen

Het totaal aantal bezoeken van abonnementhouders is lager dan vorig jaar. De beperkte vernieuwingen en de beperkte 
aandacht hiervoor als gevolg van de implementatie van het nieuwe kassasysteem en de bijbehorende website zijn hier debet 
aan. Met de implementatie van het kassasysteem achter de rug zal hier volgend jaar meer aandacht voor zijn.
Het aantal abonnementhouders is toegenomen, alsmede de omzet. Sinds februari 2017 is er een nieuw beheerssysteem 
actief. Het gehele bestand is inmiddels voor 99,9% geschoond zodat komend jaar de werving actiever en efficiënter kan 
verlopen. Met name de zorgvuldigheid in de incasso en de eventuele storneringen zijn aanzienlijk efficiënter in de verwerking. 
Tevens heeft de opgezette website snellere afhandeling van abonnementsaanvragen tot gevolg. 

De onderhoud bijdrage van de St. Beheer is vanuit de stichting verhoogd voor de komende jaren.

B) Educatief bezoek
Het aantal bezoeken vanuit scholen is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Blijdorp geeft hier aandacht aan omwille van de
beoogde educatieve doelstellingen. Het is een belangrijk onderdeel van het beleid om de jeugdige bezoeker kennis te laten
maken met dieren en hun omgeving.

Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Aantal scholieren op dagkaartjes  71.105 75.542
Entreegelden 557.981 534.432
Gemiddelde ontvangst per bezoeker 7,85 7,07

   Werkelijk 2017 Werkelijk 2016

Aantal bezoeken met abonnementen  579.933 595.614
Aantal abonnementen ultimo boekjaar 38.792 39.381
Aantal personen op abonnementen  
ultimo boekjaar   116.699 112.756
Abonnementsgelden ontvangen  4.736.723 4.713.826
Abonnementsgeld toegerekend aan boekjaar 4.891.071 4.790.599



77

D) Sponsoring/giften

Geoormerkte bedragen worden aangewend op die projecten welke de donateur heeft aangegeven. De bedragen worden, 
indien het een investering betreft, in mindering gebracht op de investering middels een vervroegde afschrijving.
De Vrienden van Blijdorp hebben hier een grote bijdrage aan geleverd met een totaal aan giften van € 1.150.000
Geoormerkte sponsoring en giften blijven over het algemeen meer gewenst door sponsoren. Men koppelt graag hun naam 
aan een verblijf. 

E) Overige opbrengsten

De overige opbrengsten kunnen als volgt worden uitgesplitst: 
De parkeergelden zijn de opbrengsten, zonder de kapitaallasten en exploitatiekosten in mindering te brengen. 
Blijdorp ziet het liefst dat de bezoekers gebruik maken van het goed beschikbare openbare vervoer. Dit sluit immers aan bij 
onze doelstellingen. Blijdorp kan slechts beperkt invloed hierop uitoefenen. Veel bezoekers blijven als gevolg veel gebruik 
maken van de parkeergelegenheid.
De verhuur opbrengsten betreffen de verhuur van locaties voor evenementen.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Parkeergelden  1.821.079 1.600.000 1.766.810
Verpachtingen  79.126 75.000 73.976
Tuingidsen/plattegronden 0 5.000 
Verhuur wandelwagens 39.460 30.000 29.511
Verhuur opbrengsten 249.838 360.000 239.186
Overige opbrengsten 122.252 100.000 197.699

Totale overige opbrengsten 2.311.755 2.170.000 2.307.182

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Legaten/Sponsoring/Zakenkring en giften 1.594.441 700.000 423.214
Af: Geoormerkte bijdragen projecten /
investeringen -1.374.184 -450.000 -221.000

220.257 250.000 202.214
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Subsidie gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam verleent sedert 1 januari 1971 (besluit van de gemeente d.d. 3 december 1970) tot wederopzegging 
jaarlijks financiële steun ter beperking van het exploitatietekort. De gemeentelijke subsidie heeft het karakter van een  
budgetsubsidie. 

In 2017 heeft de gemeente een subsidie verstrekt van € 816.013. 
Daarin is een energiesubsidie begrepen van € 15.743.
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De bedrijfslasten zijn als volgt gespecificeerd:

Sociale lasten
In deze post zijn de pensioenlasten (werkgeversbijdrage) begrepen voor een bedrag van 
€ 899.402. 

Aantal werknemers
Het gemiddeld aantal formatie eenheden inclusief de profit-centers kwam over 2017 uit op 161,5 formatie-eenheden 
tegenover een begroot aantal van 182,8 (2016: 153,4). 

Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2017 was 192 tegenover 181 in 2016.

BEDRIJFSLASTEN

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

Kosten inkoop en uitbesteed werk (A) 2.838.797 2.605.000 2.762.229
Salarissen, pensioenen en sociale lasten (B) 8.245.092 8.763.000 8.507.144
Afschrijvingen (C ) 3.722.954 3.427.000 3.561.276
Overige Bedrijfskosten (D )  15.781.602 13.862.000 11.170.434

30.588.445 28.657.000 26.001.083

A) Kosten inkoop en uitbesteed werk

Inkoopkosten horeca 1.975.382 2.122.000 2.034.012
Inkoopkosten winkels 631.134 483.000 435.569
Overige inkoopkosten 232.281 0 292.648

2.838.797 2.605.000 2.762.229

B) Personele kosten

Lonen en salarissen 6.849.156 7.504.000 6.776.600
Pensioenen en sociale lasten 1.642.936 1.686.000 1.562.544
• waarvan onttrekking aan voorzieningen -478.781 -427.000 -595.066
• correctie op voorzieningen 232.000 763.066

8.245.092 8.763.000 8.507.144
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Hoewel er dus meer medewerkers zijn binnengekomen is de invulling ten opzichte van de verwachting lager. Dit is ook 
zichtbaar in de lagere personele kosten ten opzichte van de begroting.
Binnen het service cluster is de personele invulling ten opzichte van de begroting 11,2 fte lager. Bij het nieuwe cluster 
bedrijfsvoering 2,7 fte lager. Bij het Cluster Dier en Plant was dit 3,7 fte lager.
Voor het service cluster en het cluster bedrijfsvoering is dit door uitzendkrachten ingevuld. Ook is voor de vacature van het 
clusterhoofd en de directie de invulling gedaan via externe inhuur. Zie hieronder bij personeelskosten derden.

Werkelijk 2017 Begroot 2017 Werkelijk 2016

C) afschrijvingen

Afschrijving gebouwen  3.024.758 2.752.000 2.952.425
Afschrijving installaties e.d. 698.196 675.000 608.851

3.722.954 3.427.000 3.561.276

D) Overige bedrijfskosten

Uitzendkrachten  3.139.975 2.350.000 2.840.126
Inhuur dierenarts  57.402 40.000 43.655
Nachtbewaking  139.042 172.000 133.512
Overige personeelskosten derden 1.044.424 174.000 439.343

Subtotaal Personeelskosten derden 4.380.843 2.736.000 3.456.636

Overige personele kosten, huur en 
horeca materiaal  1.124.809 1.279.000 1.205.298
Kantoor en administratieve kosten  1.102.620 1.038.000 1.120.559
Onderhoud tuin, verblijven en tuin.  3.844.915 3.076.000 2.965.802
Facilitaire kosten  1.209.760 1.284.000 1.252.573
Energie   1.081.120 1.295.000 1.178.214
Beheer water, dieren, voeding en ligging 629.193 655.000 651.541
Communicatie, marketing en educatie 1.149.754 1.251.000 945.305
Dotatie groot onderhoud  52.004 756.000 -2.013.667
Dotatie debiteuren 32.087 0 -43.995
Dotatie personele voorzieningen  588.498 0 6.198
Overige bedrijfskosten 585.999 492.000 445.970

15.781.602 13.862.000 11.170.434
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De overschrijding bij de uitzendkrachten is een direct gevolg 
van de inzet van horecapersoneel voor de openstaande 
vacatures hetgeen terugkomt in lagere kosten voor lonen en 
salarissen.
De kosten “overige personeelskosten derden” zijn als volgt 
opgebouwd en leiden voor een deel tot lagere kosten voor 
lonen en salarissen:
• Vacatures management € 248.000
• Aanpassing organisatie € 360.000
• Technische dienst € 288.000
• ICT en overig € 148.000

Aanpassing organisatie heeft betrekking op de ondersteuning 
voor proces aanpassingen binnen P&O, ondersteuning 
bij implementatie van nieuwe systemen en organisatie 
aanpassingen.
Voor onderhoud zijn meer kosten gemaakt als gevolg van 
aanpassingen van een aantal locaties en het wegvallen van 
de voorziening onderhoud in het vorig boekjaar. Hierdoor 
heeft de verwachtte dotatie aan onderhoudsvoorziening niet 
plaatsgevonden.
De dotatie aan personele voorzieningen betreft voor 
het grootste deel een reservering voor het eigen risico 
voor arbeidsongeschiktheid voor het deel dat niet door 
verzekeraars is gedekt.
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BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN

bedragen x € 1
Functiegegevens 

E.J Zev. enbergen
Directeur-bestuurder

Aanvang functievervulling in 2017 01/08-31/12
Deeltijdfactor in fte 1,0
Gewezen topfunctionaris?  nee
(Fictieve) dienstbetrekking? nee

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 45.524,70
Beloningen betaalbaar op termijn  € 6.957,00
Subtotaal € 52.481,70

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 75.871,23

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. 

Totale bezoldiging € 52.481,70

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 

 Gegevens 2016  
Aanvang en einde functievervulling in 2016 n.v.t.
Deeltijdfactor 2016 in fte   -
Beloning plus belastbare  -
onkostenvergoedingen  -
Beloningen betaalbaar op termijn   -
Totale bezoldiging 2016   -
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BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN 
ZONDER DIENSTBETREKKING 

bedragen x € 1
Functiegegevens 

J.P Jongde 
Directeur-bestuurder

Kalenderjaar 2017 2016
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01-31/07 01/08-31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  7 5

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 176 € 175
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 135.500,00 € 120.000,00

Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12  

          € 255.500,00

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief Ja, € 75,00
Bezoldiging in de betreffende periode € 78.412,50 € 53.520,00

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 € 131.932,50

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.
Totale bezoldiging, exclusief BTW € 78.393,75

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verwezen wordt naar de hierna opgenomen verklaring.

Rotterdam, 24 april 2018

Het bestuur van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde.

De heer E.J. Zevenbergen

OVERIGE GEGEVENS
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Deloitte Accountants B.V. 
Wilhelminakade 1 
3072 AP Rotterdam 
Postbus 2031 
3000 CA Rotterdam 
Nederland 

Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9830 
www.deloitte.nl 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853. 
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan de raad van toezicht en het bestuur van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde  

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2017 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde te Rotterdam 
gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde op 31 december 2017 en 
van het resultaat over 2017 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de bepalingen van en krachtens 
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).  

De jaarrekening bestaat uit: 

1. De balans per 31 december 2017.

2. De staat van baten en lasten over 2017.

3. De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
"Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening". 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde zoals vereist in  de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 

 Het bestuursverslag.

 De overige gegevens.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

 Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

 Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij 
de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag 
en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE 
JAARREKENING 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 
het enige realistische alternatief is.  

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

 Het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

 Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

 Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

 Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.        

Rotterdam, 1 mei 2018 

2018-05-01  01.05.2018

Deloitte Accountants B.V. 

Was getekend: drs. D.A. Sonneveldt RA 
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