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Bezoekrecords door aanleg biotopen

Dagje dierentuinen populair
1999 Was een goed dierentuinenjaar.
In 1999 trokken de Nederlandse dierentuinen 10,4 miljoen

Alle NVD-dierentuinen kennen het systeem van abonnemen-

bezoekers. De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen

ten of jaarkaarten. Van de niet bij de NVD aangesloten dieren-

(NVD), bij wie elf dierentuinen zijn aangesloten, spreekt van

tuinen heeft een derde jaarkaarthouders. In totaal waren er in

een recordjaar. De NVD-tuinen kregen 9,4 miljoen bezoekers

1999 in Nederland bijna 400 duizend abonnementhouders.

binnen de poorten. De overige zestien Nederlandse dierentui-

Daarbij zijn alle gezinsleden van gezinskaarten meegerekend.

nen trokken samen een miljoen bezoekers.

Gemiddeld bezoeken zij zo’n acht keer per jaar per jaar ‘hun’
tuin. De meeste abonnementhouders zullen dat gemiddelde

Dagjesmensen en vaste klanten

niet halen, maar de enkele zeer frequente (misschien wel dage-

Van de in totaal 10,4 miljoen bezoekers kochten er 6,3 miljoen

lijkse) bezoekers trekken het gemiddelde flink omhoog.

een kaartje aan de kassa. Bijna een derde van alle bezoekers
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(3,1 miljoen) was abonnementhouder. Voor de goede orde: een

Meer waar voor meer geld

abonnementhouder die per jaar tien keer de tuin bezoekt wordt

De gemiddelde toegangsprijs voor een NVD-dierentuin bedroeg

ook tien keer als bezoeker geteld. Ten slotte kwamen nog

in 1999 ƒ 22,75 voor volwassenen, ƒ 20,25 voor 65-plussers en

0,9 miljoen mensen gratis de tuin binnen. Deze groep bestond

ƒ 18,40 voor kinderen. Een standaardgezin (twee ouders, twee

vooral uit jonge kinderen, schoolklassen, groepsreizigers, vakge-

kinderen) was ƒ 82,30 kwijt voor een dagje dierentuin. Voor de

noten en de bezoekers van het natuurpark Lelystad, dat in 1999

overige dierentuinen was dit ƒ 30,40. De bij de NVD aangeslo-

vrij toegankelijk was.

ten dierentuinen zijn in twee jaar tijd dertien procent duurder
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geworden. Daarvoor krijgt de bezoeker overigens wel steeds

Bezoekers van dierentuinen

meer waar voor zijn geld. Vrijwel alle grote dierentuinen hebben de laatste jaren flink geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe
biotopen: dierenverblijven die de natuurlijke leefomgeving zo
goed mogelijk nabootsen. In alle bij de NVD aangesloten dieren-

naar leeftijd
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8

tuinen worden tegenwoordig rondleidingen en kinderactivitei6

ten, zoals tentoonstellingen, demonstraties met roofvogels en
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slangen, infostands, leskisten, lezingen, themadagen, theater en
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ten georganiseerd. Daarnaast zijn er andere educatieve activitei-

soms de uitgave van een blad.
Een persoonlijk abonnement voor een NVD-dierentuin kostte

0

Aangesloten bij de NVD

in 1999 gemiddeld ƒ 66,–, een abonnement op een andere die-

Volwassenen

Niet aangesloten bij de NVD
Kinderen

rentuin kostte ƒ 36,–. Met vier bezoeken per jaar heeft men het
abonnementsgeld er wel uit.

naar soort kaartjeskoper
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Buitenlanders
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Het aantal buitenlandse bezoekers van Nederlandse dierentui-
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nen varieert van 0 procent tot 60 procent. De tuinen dicht bij de
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Belgische en Duitse grens, maar vooral de aquaria langs de
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Noordzeekust trekken veel buitenlandse bezoekers, met name

2

uit Duitsland. In totaal bestond 10,8 procent van het bezoekersaantal uit buitenlanders, dat komt overeen met ongeveer
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1,1 miljoen bezoekers.

× mln

Bezoekers met dagkaart Abonnementhouders
(inclusief korting)
Aangesloten bij de NVD

Niet-betalende
bezoekers

Niet aangesloten bij de NVD

Hans van de Giessen

naar soort kaart en leeftijd
Totaal: 10,4 miljoen
Gratis kinderen (4%)
Gratis volwassenen (5%)
Abonnement
kinderen
(10%)

Dierentuinen
Het CBS doet sinds 1997 elke twee jaar onderzoek naar dierentuinen. Onder de dierentuinen vallen de ‘gewone’ dierenpar-

Dagkaart
volwassenen
(43%)

Abonnement
volwassenen
(20%)

ken als Artis en Blijdorp, en de safari- en natuurparken, aquaria,
reptielenzoo’s en andere gespecialiseerde parken met zeedieren, apen, vogels, otters, vlinders. Kinderboerderijen, herten-

Dagkaart kinderen (18%)

kampen en dierenopvangcentra zijn geen dierentuinen. Van de
27 tuinen kunnen er tien als dierentuin in de meest gebruikelijke zin van het woord worden aangemerkt. Daarnaast zijn er

gemiddelde toegangsprijzen
25

gld

acht aquaria en reptielenzoo’s. De overige tuinen zijn natuur-,
safari- of gespecialiseerde parken.
Het is voor de dierentuinen moeilijk om exact het aantal bezoe-
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kers op te geven dat gratis binnenkomt. Jonge kinderen bijvoorbeeld worden niet altijd apart geteld bij de ingang. Ook
het aantal bezoeken van abonnementhouders wordt niet bij
alle tuinen systematisch bijgehouden. Er worden schattingen
gemaakt waarbij uiteenlopende vuistregels voor het aantal
bezoeken per abonnementhouder worden gehanteerd, uiteenlopend van vier tot vijftien, afhankelijk van de tuin.
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