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Met trots presenteert Diergaarde Blijdorp haar Masterplan 2030. We zijn een  
Rotterdams icoon met een geschiedenis van 163 jaar, maar levenslustiger dan  
ooit. Het Masterplan is onze gids naar de toekomst en geeft aan hoe wij naar het 
komende decennium kijken: met visie en overtuiging, met optimisme en vertrouwen, 
met ambitieuze plannen en met de ons zo kenmerkende Rotterdamse doe-mentaliteit.  
En vooral ook met uitgestoken hand, want we kunnen onze doelen alleen realiseren  
als we de krachten bundelen, met onze bezoekers, bevlogen medewerkers en  
vrijwilligers, natuurbehoudsorganisaties, Vrienden van Blijdorp, partners en fans.

Je kunt er niet omheen. Het gaat niet goed met de natuur in de wereld. De samenleving lijkt het contact 

met de natuur te verliezen. We zien de massale ontbossing in het Amazonegebied of een  

miljard dieren die gedood zijn door branden in Australië. Bevolkingsgroei en de daarmee toenemende 

landbouw, visserij en jacht zetten ons ecosysteem onder druk. De komende decennia dreigt een  

miljoen plant- en diersoorten uit te sterven door toedoen van de mens. 

Wij zijn als Diergaarde Blijdorp in de bevoorrechte positie om daar wezenlijk iets aan te kunnen  

veranderen. Uiteraard doen wij dat door heel goed onze eigen dieren en planten te verzorgen,  

zodat genetisch sterke reservepopulaties ontstaan die we ook steeds meer gaan terugbrengen naar  

de plekken waar ze dreigen uit te sterven. Maar ook door onze bezoekers met bijzondere ontmoetingen  

en verhalen dichter bij de natuur te brengen, waardoor zij zich emotioneel verbonden voelen en ambassa-

deurs voor natuurbehoud worden. Want alleen als je ergens van houdt, kun je er goed voor zorgen.    

Onze ambities reiken echter verder. In 2030 willen wij een vooraanstaande rol spelen in de wereld op het 

gebied van natuurbehoud en dierenwelzijn, en een substantiële bijdrage leveren aan het behoud  

en herstel van biodiversiteit. Onderzoek en onderwijs zijn daarvoor essentieel. Daarnaast moeten  

we uitgroeien tot een attractie van wereldklasse met twee miljoen bezoekers, met moderne en  

ruime verblijven, uitstekende faciliteiten en een duurzame bedrijfsvoering. Wij willen daarnaast  

dé Rotterdamse ontmoetingsplek worden, want we zijn een prachtige groene oase in een alsmaar  

groeiende stad. Met maar liefst 21 rijksmonumenten die wij in 2030 allemaal hebben gerestaureerd  

en herbestemd, waaronder het magnum opus van Sybold van Ravesteyn: de Rivièrahal. 

Dit is dus wat we gaan doen de komende jaren. Door zelf het goede voorbeeld  

te geven en anderen te inspireren. Wil jij met ons meedoen? Dat kan…

Natuurlijk in Diergaarde Blijdorp!

Erik Zevenbergen

VOORWOORD
DIRECTEUR-BESTUURDER
ERIK ZEVENBERGEN

“ Waardevolle natuur behouden… daar dromen wij niet  
alleen van, wij zijn er vast van overtuigd dat we er,  
met elkaar, ook voor kunnen zorgen!”
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GORILLAVERBLIJF
Mede ingegeven door de aanstaande  

verbouwing van de Rivièrahal, krijgen  

de westelijke laaglandgorilla’s een nieuw 

state-of-the-art verblijf. In de zuidrand  

van de ‘oude’ tuin komt een duurzaam 

binnenverblijf en geschakeld  

daaraan een bosrijk en  

groot buitengebied.

EILANDHOPPEN
Aan het Oceanium wordt een nieuw tropisch 

gedeelte gebouwd dat de bezoeker 

meeneemt naar de bijzondere natuur en  

de endemische eilanddieren van Madagaskar, 

Komodo en Galapagos. 

RIVIÈRAHAL RESTAUREREN
De Rivièrahal, het centrale bouwwerk in  

het Gesamtkunstwerk van Sybold van 

Ravesteyn, krijgt een nieuwe bestemming  

als Rotterdamse ontmoetingsplek, bijvoorbeeld 

met horeca- en tentoonstellingsfaciliteiten.  

De restauratie is omvangrijk en vergt uiterste 

inspanningen op het gebied van middelen, 

vakmanschap en ondernemerschap.

MAMMOETWOUD
Het Mammoetwoud biedt een groene bosrijke 

en educatieve beleving naast het Oceanium. 

De Sequoiadendron giganteum  

(de mammoetboom) vertelt het verhaal  

van de bedreiging voor de biodiversiteit  

met het verdwijnen van deze bomen.

VICTORIASERRE RESTAUREREN
De restauratie van de rijksmonumentale  

Victoriaserre is de eerste fase van de restauratie 

van de grote Rivièrahal. De botanische invulling, 

met in de centrale ronde vijver de bijzondere 

Victoria amazonica waterlelie, blijft de basis  

voor de Victoriaserre.

GROTE VIJVER RESTAUREREN
De Grote Vijver is onlosmakelijk verbonden 

met de Rivièrahal. Na de restauratie van de 

Rivièrahal krijgt ook de rijksmonumentale 

vijverpartij een flinke opknapbeurt. 

FRANÇOIS-LANGOERVERBLIJF
De aanstaande restauratie van de Victoriaserre 

vraagt ook om de verplaatsing van het verblijf 

van de François-langoeren. Deze ernstig 

bedreigde langoersoort krijgt een nieuw  

verblijf in de Azië-biotoop.

TIJGERVERBLIJF
Er komt een nieuw tijgerverblijf op een 

prominente plek binnen de Azië-biotoop.  

Zo levert het verblijf een grotere bijdrage  

in het educatieve verhaal van de bedreigde  

dieren in de Azië-biotoop.

BERGDIERENROTS RESTAUREREN
De Bergdierenrots krijgt weer een plaats  

in het ensemble van Sybold van Ravesteyn.  

Volledig gerestaureerd en hersteld wordt  

de rots onderdeel van het nieuwe Himalaya- 

gebied waar onder andere zeer bedreigde  

kleine panda’s worden gehuisvest. 

FLAMINGOVERBLIJF
Het flamingoverblijf wordt overnet en de 

ronde vormen van Sybold van Ravesteyn 

worden teruggebracht in de contouren van 

het verblijf. Zo hoeven de dieren niet meer 

geleewiekt en blijven meeuwen en vossen 

buiten.

2020

2030

OLIFANTENVERBLIJF  
UITBREIDEN FASE 1 EN 2 
(INCLUSIEF BONGOSTAL)
Als stamboekhouder maken we meer ruimte voor de 

Aziatische olifanten. Het huidige buitenverblijf wordt 

zuidwaarts in oppervlakte verdubbeld met ‘oliducten’  

over het pad. De monumentale Bongostal krijgt een 

bezoekersfunctie. In Fase 2 wordt het buitenverblijf 

noordwaarts uitgebreid voor een speciale bullengroep.
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DIERVERZORGER  
SANDRA BIJHOLD DENKT
INTERNATIONAAL MEE  
IN HET ONDERZOEK ONDER 
KOMODOVARANEN

In 2030 speelt Diergaarde Blijdorp een vitale rol in het onderzoek  
naar bedreigde dier- en plantsoorten. Onze unieke faciliteiten  
staan in dienst van het behoud en herstel van biodiversiteit.  
In samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen 
bieden we een breed scala aan onderzoeks(stage)plekken en zorgen 
we samen voor een constante groei van kennis, die wij internationaal 
delen. We participeren in meer dan 80 fokprogramma’s en hebben  
een belangrijke rol in de coördinatie van fokprogramma’s.  
We dragen actief bij aan het uitzetten van de meest bedreigde  
diersoorten in hun natuurlijke leefgebieden. Het welzijn van de  
dieren is een belangrijke voorwaarde, want gezonde dieren vertonen 
het meest natuurlijke gedrag, wat belangrijk is voor onderzoek,  
voor fokprogramma’s en voor onderwijs. Wij zullen geen diersoorten 
behouden die we geen goed verblijf kunnen bieden. 

Elke soort in onze dierentuin vervult een belangrijke functie op het gebied van 

natuurbehoud, onderwijs of onderzoek. Bezoekers maken graag kennis met een zo 

compleet mogelijke weerspiegeling van de natuur, van kwal tot olifant. We willen  

zo veel mogelijk mensen de schoonheid van de natuur laten zien. Deze boodschap 

kunnen wij echter alleen overbrengen met behulp van dieren die gezond zijn en  

soorteigen gedrag vertonen. 

Door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, verkrijgen we waardevolle 

inzichten in specifieke vraagstukken over de natuur en natuurbehoud. Kennis 

verzamelen wordt pas echt nuttig als je deze correct toepast en vooral ook deelt. 

Daarom wordt dat een speerpunt voor Blijdorp naar 2030. We nemen onze  

bezoekers en partners meer mee in de belangrijke en spannende onderzoeken.  

Ook gaan we meer vaste samenwerkingsverbanden aan met de wetenschappelijke 

gemeenschap. We publiceren structureel en presenteren internationaal op  

wetenschappelijke symposia en congressen.

Diergaarde Blijdorp zal haar grote betrokkenheid bij Europese fokprogramma’s  

verder uitbreiden. Omdat er vanuit het oogpunt van dierenwelzijn meer ruime  

en natuurlijke verblijven zijn in dierentuinen, neemt het aantal diersoorten per  

dierentuin af. Welke soorten in 2030 een plek in Diergaarde Blijdorp behouden,  

is een afweging waarin dierenwelzijn, de rol in natuurbehouds- en onderzoeks- 

projecten en de educatieve waarde voor bezoekers worden meegenomen.

Met ons onderzoek 
dragen we bij aan 
het behoud van  
biodiversiteit en 
het verbeteren van 
dierenwelzijn.

“ Onze deelname aan internationaal onderzoek 
biedt de wetenschap inzichten over de  
vruchtbaarheidscyclus van komodovaranen.” 

Diergaarde Blijdorp  
is o.a. partner van 
EAZA (European 
Association of Zoos 
and Aquaria) en voldoet aan  
haar hoogwaardige standaarden.
Daarnaast is de Diergaarde partner 
van WAZA (World Association  
of Zoos and Aquariums) en NVD 
(Nederlandse Vereniging van 
Dierentuinen).  

Onze vakkundige 
medewerkers  

  hebben specialistische 
kennis over de dieren en planten  
en werken samen met weten-
schappelijke instituten en 
organisaties voor natuurbehoud  
en onderwijs. 

In 2030 is het aantal 
fokprogramma’s 
voor bedreigde 
diersoorten waarin 

Diergaarde Blijdorp 
participeert meer dan de huidige 
tachtig. Diergaarde Blijdorp heeft 
de ambitie de coördinatie van de 
huidige vijf programma’s ook uit  
te breiden. Zo zorgen we voor  
gezonde populaties en kunnen  
we, daar waar mogelijk, dieren 
uitzetten in hun natuurlijke 
leefgebieden. 

Diergaarde Blijdorp 
geeft meer ruimte  
voor wetenschappers  
en wetenschappelijk  
onderzoek binnen de dierentuin.  
We delen de onderzoeksresultaten 
internationaal.

V.l.n.r. Eveline Mus (dierenarts), Monique Vrijenhoek (dierverzorger) en Sandra Bijhold (dierverzorger).
Ze maken een echo bij dit komodovaraan-vrouwtje om te zien of ze eieren draagt.
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MEER RUIMTE VOOR DE  
OLIFANTEN

Als stamboekhouder maken we meer ruimte voor de Aziatische olifanten. Het huidige  

buitenverblijf wordt zuidwaarts in oppervlakte verdubbeld met ‘oliducten’ over het pad.  

De monumentale Bongostal krijgt een bezoekersfunctie. In Fase 2 wordt het buitenverblijf 

noordwaarts uitgebreid voor een speciale bullengroep.



MEDEWERKER FACILITAIRE  
DIENST DUCO BLEEKER  
STAAT VOOR EEN DUURZAAM  
EN CIRCULAIR BLIJDORP

Diergaarde Blijdorp is een gezonde organisatie die verantwoorde-
lijkheid draagt voor alle mensen en middelen die zij inzet om haar 
doelen te verwezenlijken. Samen met onze partners hebben  
we in 2030 een klimaatpositieve en circulaire bedrijfsvoering  
gerealiseerd. We scheiden en recyclen zo veel als mogelijk.  
Onze leveranciers dragen bij met duurzame producten en maken zo 
min mogelijk vervuilende vervoerskilometers. Nieuwe bouwprojecten, 
maar ook de herbestemming van onze rijksmonumenten, worden 
energiezuinig opgeleverd. Met zelf opgewekte energie verwarmen 
en koelen we onze dierverblijven. Zorg voor de natuur zit verankerd 
in de harten van de medewerkers. Diergaarde Blijdorp is een  
aantrekkelijke en zorgzame werkgever met betrokken medewerkers 
die zich blijven ontwikkelen om de beste in hun vak te zijn. In 2030 
waarderen onze medewerkers en vrijwilligers ons als werkgever met 
een 8,5 gemiddeld, vanwege het perspectief dat wij hen bieden en 
onze inspanningen voor hun ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. 

Diergaarde Blijdorp is in 2030 zo’n attractieve en solide werkgever dat we, ook  

bij een krappe arbeidsmarkt, de juiste mensen weten aan te trekken en behouden.  

Wij zijn allen, van entreemedewerker tot dierverzorger, ambassadeur van  

de missie van onze organisatie. We zijn vakkundig, bevlogen, vitaal, gastvrij,  

collegiaal en we hebben plezier in ons werk. En dat merk je als bezoeker of  

partner. We werken met plezier samen om elke dag van Diergaarde Blijdorp een 

fantastisch dagje uit te maken, waarbij respect voor de natuur centraal staat. 

Naast de zorg voor de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers,  

omvat een duurzame en circulaire bedrijfsvoering in 2030 voor ons de vier  

themagebieden: voeding, afval, energie en bouw. Reductie en hergebruik zijn  

het credo voor de komende tien jaar, maar we willen ook meegaan met de snelle  

ontwikkelingen. Dit betekent onder meer een circulair en grondstoffenbewust 

inkoopbeleid, een gezond en diervriendelijk aanbod van voedsel en een  

programma waarbij zelf opgewekte energie ook een educatieve rol heeft  

in de beleving van onze bezoekers. Een vitale en geëngageerde bedrijfsvoering  

die past bij een organisatie die zich inzet voor het welzijn van dier en mens.

We werken circulair 
en duurzaam. 
Professionele  
en bevlogen  
medewerkers 

dragen dit uit naar bezoekers 
en partners en stimuleren hen 
om samen zorg te dragen voor  
de natuur.

V.l.n.r.: Hans Kuyten (voorman botanische afdeling), Duco Bleeker (medewerker facilitaire dienst) 
en Laureen de Boer (restaurantmanager). Facilitair verwerkt met deze composteermachine  
o.a. horeca-afval, wat weer gebruikt wordt als compost door de botanische afdeling.

In 2030 is de CO2-  
Footprint met 100% 
verlaagd en de reductie 

van ons eigen restafval 
met 90%.

In 2030 heeft 
Diergaarde Blijdorp 
een groei door- 
gemaakt van 30% 

in het aantal partners dat zich 
aan onze maatschappelijke 
doelen heeft verbonden en 
daarmee bijdraagt aan de missie 
en visie van de Diergaarde.

In 2030 hebben 
alle medewerkers  
stappen gezet in hun  
(door)ontwikkeling en het  
vergroten van hun vakkundigheid, 
zodat zij dat kunnen uitdragen 
naar onze bezoekers en partners.

“ Duurzaam werken is ons uitgangspunt. In nauwe 
samenwerking tussen de facilitaire, horeca- en 
botanische afdelingen composteren we horeca-  
afval tot voeding voor onze planten.”

In 2030 voldoet  
Diergaarde  
Blijdorp aan de 
hoogwaardige 
eisen van verschillende  
duurzaamheidskeurmerken,  
die ons helpen te blijven 
ontwikkelen en verbeteren.
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RESTAURATIE VAN DE  
VICTORIASERRE

De restauratie van de rijksmonumentale Victoriaserre is de eerste fase van de restauratie 

van de grote Rivièrahal. De botanische invulling, met in de centrale ronde vijver de  

bijzondere Victoria amazonica waterlelie, blijft de basis voor de Victoriaserre.



OPERATIONEEL MANAGER  
DIER & PLANT JANNO WEERMAN 
COÖRDINEERT HET EUROPESE  
FOKPROGRAMMA VAN  
DE KLEINE PANDA

We inspireren jong en oud om zelf zorg te dragen voor de natuur  
en geven de juiste handvatten om dat te doen. Dat doen we in de 
Diergaarde, maar ook in de klas, virtueel en online. We zijn in 2030 
een van de belangrijkste voedingsbodems voor basis- en voortgezet 
onderwijsleerlingen op het gebied van natuur- en milieueducatie. 
Iedere Rotterdamse leerling heeft in 2030 een leerzame dag in  
Diergaarde Blijdorp ervaren. Door deze brede inzet op educatie  
creëren we zo veel mogelijk medenatuurbeschermers.  
In 2030 draagt Diergaarde Blijdorp samen met haar bezoekers, 
abonnementhouders, donateurs, Vrienden van Blijdorp en  
sponsoren jaarlijks voor één miljoen euro bij aan projecten  
wereldwijd die behoud en herstel van dier- en plantsoorten  
en hun natuurlijke leefgebieden tot doel hebben.

We willen en moeten meer zijn dan een fantastische dagattractie voor onze  

bezoekers uit binnen- en buitenland. Wij geloven dat wij in het wereldwijde  

gevecht voor natuurbehoud als dierentuin een sleutelrol hebben. Als één van  

de toonaangevende dierentuinen in Europa zetten wij ons sterke merk in voor  

natuurbehoud wereldwijd. We steunen structureel een aantal zorgvuldig  

gekozen veldprojecten, maar reserveren ook geld voor meer acute steun  

aan kleinere projecten. 

Voor veel Rotterdamse kinderen zijn we de eerste kennismaking met de natuur en 

de wijde wereld. Voor veel jonge gezinnen zijn we de plek waar ouders hun liefde 

voor de natuur overbrengen op hun kinderen. In 2030 bereiken we nog meer jonge 

mensen die zich laten verwonderen door de natuur. Onze educatieve programma’s 

zijn inspirerend, innovatief en dragen bij aan onze missie. Dat doen we niet alleen. 

Naast onze eigen medewerkers kunnen we rekenen op de inzet van ruim  

300 enthousiaste en goed opgeleide vrijwilligers.

We zetten ons 
wereldwijd in  
voor het behoud 
en het herstel  

van de natuur en 
inspireren door bijzondere 
ontmoetingen zoveel mogelijk 
mensen om dat ook te doen.

In 2030 wil de 
Diergaarde nóg 
beter bekend staan 
als een relevante en 
betrouwbare organisatie op gebied 
van natuur- en milieueducatie. 
Iedere Rotterdamse leerling heeft  
in 2030 een leerzame dag in 
Diergaarde Blijdorp ervaren.

Onze ruim 300 
professioneel  
opgeleide en 
enthousiaste 

vrijwilligers zijn mede het gezicht 
van onze educatie en blijven 
cruciaal in het breed uitdragen 
van onze missie. “ De kleine panda wordt met uitsterven bedreigd.  

Ik ben trots om - vanuit Rotterdam - substantieel 
bij te dragen aan wereldwijde bescherming van 
deze diersoort.”

Samen met bezoekers,  
abonnementhouders,  
Vrienden van Blijdorp  
en sponsoren, levert  
de Diergaarde jaarlijks een 
bijdrage van minimaal 1 miljoen 
euro aan wereldwijde projecten; 
aansluitend op onze missie en 
onderzoeks- en fokprogramma’s.

We steunen met 
impact en ook  
met oog voor  

urgentie maximaal 
4 grote projecten 

(min. 15 jaar betrokkenheid),  
een tiental kleinere projecten 
(min. 5 jaar betrokkenheid) en  
een flexibel deel, voor bijspringen 
waar nodig.
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NIEUW VERBLIJF VOOR DE 
GORILLA’S

Mede ingegeven door de aanstaande verbouwing van de Rivièrahal, krijgen de westelijke  

laaglandgorilla’s een nieuw state-of-the-art verblijf. In de zuidrand van de ‘oude’ tuin komt  

een duurzaam binnenverblijf en geschakeld daaraan een bosrijk en groot buitengebied.



We zijn een  
attractie van  
wereldklasse.  
Dé Rotterdamse  

ontmoetingsplek 
in een groene omgeving 

met rijksmonumenten waar  
we trots op zijn. 

MEDEWERKER ENTREE
NATHALIE SAABEEL 
VERWELKOMT BEZOEKERS  
MET EEN GLIMLACH

Diergaarde Blijdorp wil in 2030 twee miljoen bezoekers per jaar  
een fantastische en leerzame dag uit bieden. Daarom investeren  
wij in een vernieuwde iconische entree, meer belevenislocaties en 
een restaurant waar je na sluitingstijd kunt dineren. Blijdorp komt 
ook naar je toe via digitale kanalen en satelliet- of pop-uplocaties 
elders. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en bedienen  
met de bijzondere ervaringen waar Diergaarde Blijdorp bekend om 
staat. We versterken onze binding met de stad en onze stadgenoten. 
We bieden een onmisbaar groen rustpunt in die alsmaar groeiende 
architectuurmetropool. Onze 21 rijksmonumenten zijn in 2030 
gerestaureerd en hebben een bestemming gekregen die aansprekend 
is voor onze bezoekers en ook nieuw publiek trekt. Hierin vormt het 
magnum opus van architect Sybold van Ravesteyn, de Rivièrahal,  
de grootste uitdaging. 

Wij zijn een leuke en leerzame dag uit voor iedereen. Voor mensen uit alle  

windstreken, voor jong en oud en voor iedereen met een kleine of een grote  

portemonnee. De verwachtingen van onze bezoekers worden steeds hoger en  

wij blijven ons dus ontwikkelen. De belangrijkste faciliteiten zoals de entree,  

de winkel en het parkeerterrein, worden de komende jaren daarom vernieuwd.

Met onze uitstekende vergader- en evenementenlocaties en de unieke verbinding 

met maatschappelijk ondernemen, zal het aantal organisaties dat ons weet te 

vinden voor zakelijke evenementen met dertig procent zijn uitgebreid.

Weinig mensen weten dat Diergaarde Blijdorp het grootste rijksmonument  

van Rotterdam is. De 21 monumenten geven Blijdorp haar unieke karakter en  

zijn als cultureel erfgoed toegankelijk voor een grote en brede doelgroep.  

Vijftien van de 21 gebouwen verkeren anno 2020 in goede staat. Van de overige  

zes is met name het restaureren en herbestemmen van de markante Rivièrahal, 

met beide zijvleugels - waaronder de Victoriaserre - één van de grootste  

uitdagingen voor de komende tien jaar. Diergaarde Blijdorp is hiermee in  

2030 een wezenlijk onderdeel van de culturele agenda van de stad. 

“ Ik ben enorm trots om op deze iconische plek  
te werken. Door de voortdurende focus op gast-
vrijheid en onze boodschap kunnen we onze  
bezoekers een nog mooiere dag uit bezorgen.”

Diergaarde Blijdorp  
groeit van ruim  
1,5 miljoen naar  
2 miljoen bezoekers  
op jaarbasis in 2030.

In 2030 zijn alle  
21 rijksmonumenten 
binnen de Diergaarde 
gerestaureerd. 

In 2030 weten 30%  
meer bedrijven en  
organisaties de  
Diergaarde te vinden voor  
hun zakelijke event. 

Diergaarde Blijdorp
creëert nieuwe  
bezoekersfaciliteiten:

- iconische entree
- betere winkels
- belevenislocaties
- betere parkeerfaciliteiten
-  restaurant open na sluitingstijd 

om de beleving voort te laten 
duren.

Open
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DE RESTAURATIE VAN DE 
RIVIÈRAHAL

De Rivièrahal, het centrale bouwwerk in het Gesamtkunstwerk van Sybold van Ravesteyn,  

krijgt een nieuwe bestemming als Rotterdamse ontmoetingsplek, bijvoorbeeld met horeca-  

en tentoonstellingsfaciliteiten. De restauratie is omvangrijk en vergt uiterste inspanningen  

op het gebied van middelen, vakmanschap en ondernemerschap.



PARTNERS
In 2030 heeft Diergaarde  
Blijdorp een groei doorgemaakt 
van 30% in het aantal partners 
dat zich aan onze maatschappe-

lijke doelen heeft verbonden en daarmee 
bijdraagt aan de missie en visie van de 
Diergaarde.

FIGURES

ONDERWIJS
In 2030 wil de Diergaarde nóg 
beter bekend staan als een 
relevante en betrouwbare 
organisatie op gebied van natuur- en 
milieueducatie. Iedere Rotterdamse 
leerling heeft in 2030 een leerzame dag  
in Diergaarde Blijdorp ervaren.

VRIJWILLIGERS
Onze ruim 300 professioneel  
opgeleide en enthousiaste 

vrijwilligers zijn mede het gezicht van  
onze educatie en blijven cruciaal in het  
breed uitdragen van onze missie.  

1 MILJOEN EURO
Samen met bezoekers,  
abonnementhouders, Vrienden  
van Blijdorp en sponsoren,  
levert de Diergaarde jaarlijks  
een bijdrage van minimaal 1 miljoen euro aan 
wereldwijde projecten; aansluitend op onze 
missie en onderzoeks- en fokprogramma’s.

STEUN PROJECTEN
We steunen met impact  
en met oog voor urgentie 

maximaal 4 grote projecten, 
een tiental kleinere projecten en een 
flexibel deel, voor bijspringen waar nodig.

KENNISINSTITUUT
Onze vakkundige medewerkers 

hebben specialistische kennis 
over de dieren en planten en werken samen 
met wetenschappelijke instituten en 
organisaties voor natuurbehoud en onderwijs. 

FOKPROGRAMMA’S
In 2030 is het aantal  
fokprogramma’s voor ernstig  
bedreigde diersoorten waarin  
Diergaarde Blijdorp participeert  
meer dan de huidige 80 en heeft  
de ambitie de coördinatie van de huidige  
5 programma’s uit te breiden. Zo zorgen  
we voor gezonde populaties en kunnen  
we, daar waar mogelijk, dieren uitzetten  
in hun natuurlijke leefgebieden. 

WETENSCHAP
De Diergaarde geeft meer  
ruimte voor wetenschappers  

en wetenschappelijk onderzoek 
binnen de dierentuin. Ook het 

internationaal delen van onderzoeks- 
resultaten krijgt meer focus.

DUURZAAM
In 2030 is de CO2-Footprint met 
100% verlaagd en de reductie van 
ons eigen restafval met 90%.

ONTWIKKELING
In 2030 hebben alle medewerkers 

stappen gezet in hun (door-)
ontwikkeling en het vergroten van 

hun vakkundigheid, zodat zij dat ook kunnen 
uitdragen naar onze bezoekers en partners.

BEZOEKERS
Diergaarde Blijdorp groeit van  
ruim 1,5 miljoen naar 2 miljoen  
bezoekers op jaarbasis in 2030.

RESTAURATIES
In 2030 zullen alle 21 rijks- 
monumenten binnen de  
Diergaarde gerestaureerd zijn. 

ZAKELIJKE MARKT
In 2030 weten 30% meer  
bedrijven en organisaties  
de Diergaarde te vinden voor hun  
zakelijke event. 

FACILITEITEN
De Diergaarde creëert nieuwe 
bezoekersfaciliteiten:

- iconische entree
- betere winkels
- belevenislocaties
- betere parkeerfaciliteiten
-  restaurant open na sluitingstijd om  

de beleving voort te laten duren.

Open

“ Waardevolle natuur  

behouden… daar dromen  

wij niet alleen van, wij 

zijn er vast van overtuigd 

dat we er, met elkaar,  

ook voor kunnen zorgen!” 

KEURMERK
In 2030 voldoet Diergaarde Blijdorp 

aan de hoogwaardige eisen van 
verschillende duurzaamheidskeurmer-

ken, die ons helpen te blijven ontwikkelen  
en verbeteren.

LIDMAATSCHAPPEN
De richtlijnen en standaarden  
van o.a. EAZA spelen een  
belangrijke rol in de afweging  
welke soorten een plek in de  
collectie behouden. Zij kijken mee zodat 
dierentuinen, wereldwijd en collectief, 
gezonde populaties kunnen behouden  
op de lange termijn.

Directeur-bestuurder Erik Zevenbergen
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ONDERWIJS
In 2019 maakten 70.000  
basis-, en voortgezet onderwijs  
leerlingen gebruik van onze schooleducatie,  
waarvan 17.000 Rotterdamse leerlingen.

BIJZONDERE GEBOUWEN
Diergaarde Blijdorp heeft 21 rijksmonumenten 
(status gekregen in 2007, sinds 1995 waren  
het gemeentelijke monumenten), allen van 
dezelfde architect, Sybold van Ravesteyn. 
- 15 rijksmonumenten zijn in goede staat  
-  6 rijksmonumenten moeten nog  

worden gerestaureerd
-  Taman Indah (olifantenverblijf, 1994)
-  Oceanium (2000)
-  Savannehuis (giraffenverblijf, 2009)
-  Amazonica (grootste Europese tropische 

vlindertuin, 2013) 

BOTANISCH
Diergaarde Blijdorp is naast een  
dierentuin ook een botanische  
tuin en lid van de NVBT (Nederlandse Vereniging  
van Botanische Tuinen) en geaccrediteerd door  
BGCI (Botanic Gardens Conservation International).

Ca. 200 medewerkers

Ruim 300 flexibele  

medewerkers (hoogseizoen)

Ruim 300 vrijwilligers

1857
De Rotterdamsche  
Diergaarde is opgericht  

in 1857, gesitueerd aan de voorkant van  
het Centraal Station (de Diergaardesingel  
bestaat nog steeds). In 1940 verhuisd  
naar de huidige locatie in de wijk Blijdorp.  
Vanaf dat moment is ‘Diergaarde Blijdorp’  
de gangbare naam.

PLANT EN DIER
Diergaarde Blijdorp heeft ca.:

600 diersoorten 
20.000 individuen
4.000 plantensoorten
3.000 bomen

117.000 
Abonnementhouders

4.500
Vrienden van Blijdorp

KONINKLIJK
Diergaarde Blijdorp is  
een stichting met het  
predicaat Koninklijk:  

Stichting Koninklijke  
Rotterdamse Diergaarde

FACTS &
BEZOEKERSAANTALLEN
In 2019 trok Diergaarde Blijdorp ruim

1,5 miljoen  
bezoekers

Al jaren de best bezochte attractie van  
Zuid-Holland en best bezochte dierentuin 
van Nederland.

LIDMAATSCHAPPEN
Diergaarde Blijdorp is  
aangesloten bij:
-  NVD (Nederlandse Vereniging  

van Dierentuinen)
-  EAZA (European Association of Zoos  

and Aquaria)
-  WAZA (World Association of Zoos  

and Aquariums)

OPPERVLAKTE
Diergaarde Blijdorp heeft  
een oppervlakte van

34 hectare

EVENEMENTENLOCATIE
Diergaarde Blijdorp ontving in  

2019 de MEETINGS® award  
‘Beste Evenementenlocatie  

van Nederland 2019’.

OMZET PER JAAR CA.

30 miljoen

KEURMERK
Diergaarde Blijdorp heeft het  

Green Key GOUD keurmerk;  
Green Key is het grootste duur- 

zaamheidskeurmerk voor de toeristische  
en recreatieve branche in Nederland.
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Wil je als (potentiële) partner in gesprek met Diergaarde Blijdorp? 

Neem een kijkje op www.diergaardeblijdorp.nl/masterplan2030  

voor meer informatie en onze directe contactgegevens.

Dit Masterplan 2030 is tot stand gekomen met dank aan:
-  Allereerst de vijf interne werkgroepen ‘Natuurbehoud’, ‘Duurzaamheid’,  

‘Bezoekersbeleving’, ‘Monumenten’ en ‘Werkgeverschap’.

-  Redactieteam en MT: Erik Zevenbergen, Harald Schmidt, Alexandra Dijk,  

Astrid Kortekaas, Tania Oudegeest, Dennis Vink, Constance Alderlieste,  

René Reusen, Rob Beltman, Jacqueline van der Kolk en Anna Feiner.

-  De geportretteerde collega’s: Erik Zevenbergen, Nathalie Saabeel,  

Janno Weerman, Hans Kuyten, Duco Bleeker, Laureen de Boer,  

Eveline Mus, Monique Vrijenhoek en Sandra Bijhold. 

-  Archief Het Nieuwe Instituut (HNI) voor de historische  

foto’s van Gerrit Burg uit 1940. 

Colofon
Eindredactie: Anna Feiner, Diergaarde Blijdorp

Concept en communicatie: Lilian Jongkind, Roffa Communicatie

Concept en grafisch ontwerp: Susan Strampel

Artist impressions: Ramón Middelkoop Design

Fotografie: John Bakker Fotografie

Drukwerk: GroenPrint.nl

Bezoekadres
Diergaarde Blijdorp

Blijdorplaan 8

3041 JG Rotterdam

0900 1857

Postadres
Diergaarde Blijdorp

Postbus 532

3000 AM Rotterdam

© Diergaarde Blijdorp, maart 2020

CONTACT EN COLOFON

2726



We zetten ons wereldwijd  
in voor het behoud en het 
herstel van de natuur en 
inspireren door bijzondere 
ontmoetingen zoveel mogelijk 
mensen om dat ook te doen.

We werken circulair en 
duurzaam. Professionele  
en bevlogen medewerkers 
dragen dit uit naar bezoekers  
en partners en stimuleren  
hen om samen zorg te dragen 
voor de natuur.

We zijn een attractie van  
wereldklasse. Dé Rotterdamse  
ontmoetingsplek in een  
groene omgeving met  
rijksmonumenten waar  
we trots op zijn. 

Met ons onderzoek  
dragen we bij aan het  
behoud van biodiversiteit  
en het verbeteren van  
dierenwelzijn.


