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VOORWOORD

Voor u ligt een vertrouwelijk rapport opgesteld door
UNO bedrijfsadviseurs BV in opdracht van de gemeente
Emmen.
De scope en uitkomsten van het onderzoek staan hierin
beschreven. De bevindingen zijn op hoofdlijnen recent
gedeeld met het college van Burgemeester en
Wethouders en de gemeenteraad van de gemeente
Emmen.
Het rapport dient als vertrouwelijke informatie voor
alle geselecteerde lezers.
Zonder toestemming van gemeente Emmen kunnen er
geen kopieën van worden gemaakt.
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ONDERZOEKSVRAAG

verzoek om bijdrage

Dierenpark Emmen heeft in mei 2010 per brief aan
het College van B&W van de gemeente Emmen een
verzoek gedaan tot een financiële bijdrage van € 2
tot € 3 miljoen

verzoek om advies

Gemeente Emmen heeft UNO bedrijfsadviseurs
opdracht verleend een onderzoek in te stellen naar
situatie bij Dierenpark Emmen met verzoek een
eenduidige advies uit te brengen omtrent:
•

benodigde maatregelen tot
rendementsverbetering op korte termijn (2010);

•

benodigde maatregelen tot
rendementsverbetering voor langere termijn
(tot opening nieuwe dierenpark);

•

gewenste inrichting van een adequate
corporate governance structuur.

Gedurende het onderzoek is de vraag uitgebreid
met een verzoek om tevens de mogelijke
oplossingsrichtingen van de huidige problematiek
te belichten
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SYSTEEMGRENZEN ONDERZOEK

Dierenpark Emmen (hierna ook "DPE") is
verwikkeld in de plannen voor een verhuizing van
het "oude" park vanuit het hart van het centrum
van Emmen naar een nieuwe locatie aan de
Westzijde van het centrum. Deze plannen maken
onderdeel uit van het project Atalanta.
Inmiddels is een deel van de nieuwbouw
gerealiseerd (genaamd Yucatan) en is een klein
deel van de dierenpopulatie daar ondergebracht.

planbeoordeling
buiten beschouwing

disclaimer

Dierenpark Emmen 2010

Het verplaatsings- en nieuwbouwtraject wordt
genoemd "dierenpark Emmen next".
Dat plan is in dit onderzoek geheel buiten
beschouwing gelaten. Dit onderzoek beperkt zich
tot de beoordeling van de situatie en
mogelijkheden van de bestaande organisatie en
haar faciliteiten.
Op de beschikbare gestelde informatie is door UNO
geen nadere controle uitgevoerd. Hoewel deze
rapportage met de grootst mogelijke zorg is
opgesteld, kan UNO en/of haar medewerkers geen
enkele aansprakelijkheid accepteren voor de
juistheid en volledigheid van de verstrekte
informatie, die expliciet of impliciet is opgenomen
in deze rapportage.
Het rapport moet in zijn geheel worden bezien en
kan niet in afzonderlijke delen worden opgesplitst.
Tevens vormt de mondelinge toelichting een
integraal onderdeel van de rapportage.
Alle in dit rapport verstrekte informatie dient
strikt vertrouwelijk te worden behandeld. Deze
informatie mag slechts met schriftelijke
toestemming van de gemeente Emmen en UNO aan
derden beschikbaar worden gesteld dan wel
openbaar worden gemaakt.
De rapportage en aanbevelingen zijn op
onafhankelijke en objectieve wijze tot stand
gekomen. UNO en haar medewerkers verklaren dat
zij geen rechtstreekse binding hebben met de
gemeente Emmen, het dierenpark, noch haar
bestuurders.
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3.

ACHTERGROND EN AANLEIDING

Dierenpark Emmen is de laatste jaren steeds meer
verlieslatend. De bezoekersaantallen dalen
bovendien gestaag.
Het voorliggende bedrijfsplan is gericht op
nieuwbouw en uiteindelijke verhuizing naar het
vernieuwde dierenpark in 2015.

overbrugging naar
nieuwbouw

Doelstelling voor het Dierenpark Emmen gedurende
deze tussenliggende periode is het in standhouden
van haar naamsbekendheid en imago, behoud van
haar dierenpopulatie (breeding) en ten slotte
behoud van de specialistische kennis.
Het beeld van de dierentuin wordt in de afgelopen
jaren bepaald door het ontbreken van focus op de
operaties en een conflictueuze situatie tussen
personeel en directie. Tevens zijn investeringen in
attractieve waarden achtergebleven.

problemen
bestaande park

Dierenpark Emmen is recentelijk echter
geconfronteerd met een sterk teruglopende omzet,
enorme verliezen en nijpende liquiditeit.
Het College van BâW van de Gemeente Emmen is
gevraagd om financiële steun.
Het College heeft dit onderzoek verlangd om
daarin een weloverwogen afweging te kunnen
maken.
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MARKTONTWIKKELINGEN

Nederland kent volgens opgave van de Nederlandse
Vereniging van Dierentuinen ca. 50 dierenparken.
NVD publiceert daaromtrent de volgende cijfers:

DPE verliest
kennelijk
marktaandeel
DPE doet het
kennelijk slecht ten
opzichte van top tien

[top tien Nederlandse dierentuinen |
bezoekers x 1.000
2003
1 Diergaarde Blijdorp
1.550
1.500
2 Burgers' Zoo
3 Artis
1.002
1.500
4 Dierenpark Emmen
5 Ouwehands dierenpark
825
6 Dolfinarium
813
500
7 Beekse Bergen
8 Dierenpark Amersfoort
680
9 Gaiapark Kerkrade
10 Apenheul
410
Totaal

8.780

2004
1.500
1.515
1.081
1.410
825
733
525
685

2005
1.479
1.505
1.176
1.260
860
753
595
655

403

450

8.677

8.733

2006
1.428
1.465
1.200
1.140
880
808
660
690
320
385

2007
1.560
1.505
1.230
1.203
895
720
730
748
404
396

2008
1.608
1.520
1.238
1.200
910
765
809
700
405
400

2009
1.562
1.525
1.208
1.133
930
750
742
735
420
364

8.976

9.391

9.555

9.369

bron: NVD/NRIT

In 2009 tekende zich overall een kleine daling af
onder de bezoekersaantallen van de tien grootste
dierenparken, in relatie tot een gestage groei
sedert 2004.
Marktgegevens zijn beperkt beschikbaar en blijken
niet betrouwbaar.
toename binnenlands
toerisme

Voor de attractieparken en dierenparken is 2009
naar verluidt een goed jaar geweest, ondermeer
vanwege toenemend binnenlands toerisme, (bron: ciub
van Elf/NRIT)

groei tot 2038

sterke vergrijzing

Demografisch dient landelijk komende jaren
rekening te worden gehouden met een geleidelijke
groei van het aantal inwoners tot ca. 17,5 miljoen
in 2038.
Daarin tekent zich de volgende leeftijdsopbouw af:
• een daling van het aantal 20- tot 65 jarigen,
(ca. -10% in komende 30 jaar);
• het aantal 0-20 jarigen blijft naar verwachting
stabiel;
• het aantal 65-plussers groeit de komende jaren
sterk, (van een kwart van de totale bevolking in
2009 naar 49% in 2040)
(bron: CBS)

Dierenpark Emmen 2010

Pagina 7 van 26

toename 1-persoons
huishoudens

allochtonen
bezoeken dierenpark
minder

De komende jaren is de groei van het aantal
huishoudens sterker dan die van het aantal
inwoners. Gezinnen met kinderen zullen in aantal
dalen met 11% tot 2025.
Van de huidige 16,6 miljoen inwoners in Nederland
zijn ca. 3,4 miljoen Westerse- en niet-westerse
allochtonen.
De eerste generatie heeft geen affiniteit met
dierenparken, (bron: ING)
Tweede generaties allochtonen (nieuwe
Nederlanders) zijn geneigd hun recreatie in te
vullen naar westers model, (bron: NRIT)
Verwachting is dat attractieparken en dierentuinen
hiervan op termijn in gelijke mate kunnen
profiteren, (bron: ING)
Het inwoneraantal van Drenthe zal jaarlijks 0,1%
toenemen met eveneens het zwaartepunt op de
vergrijzing.
Het aantal jonge huishoudens (tot 30 jaar) zal
toenemen en het aantal huishoudens 30-60 jr zal
sterk afnemen.
(bron: bevolkingsprognose XVII - Provincie Drenthe)
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Relevante ontwikkelingen in de dagrecreatiemarkt:
pay-one-price onder
druk

voorverkoop met
voordeel
avondopenstelling

» flexibele toegangsprijzen
•

arrangementen met ketens

•

abonnementen steeds belangrijker

» internet kaartverkoop
•

verlengde openstelling (seizoen en dag)

« thema evenementen (haloween)

binnenlands toerisme
groeit

mooiste niet beste

Dierenpark Emmen 2010

•

besteding per bezoeker daalt

•

daling inkomend (buitenlands) toerisme

•

dalend totaal aantal overnachtingen (-1,3%)

» aantal korte binnenlandse vakanties neemt
toe (2009 + 3,9%)
•

aantal korte binnenlandse overnachtingen
neemt toe (2009 + 4%), vooral in winter

•

banken zijn terughoudend

Voor dierenpark Emmen blijkt volgens brancheinformatie dat zij het kennelijk veel slechter doet
dan haar concurrenten.
Dierenpark Emmen is in 2009 evenwel uitgeroepen
tot mooiste van Nederland.
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kansen dierenparken

Verwachting is dat dierenparken het komende
jaren beter zullen doen dan attractieparken
Redenen:
• de snel groeiende groep 50+ met
kleinkinderen prefereert de dierentuin
boven het attractiepark
• dierenparken vatbaar voor
herhali ngsbezoeken
• toenemende bewustwording natuur en
duurzaamheid
(bron: ING Economisch Bureau)

De economische recessie zal enerzijds negatief
uitwerken op bezoekersaantallen. Anderzijds
zullen dagbezoeken aan dieren- en attractieparken
een deel 'afsnoepen' van de korte vliegvakanties.
Kansen in de markt voor dierentuinen in algemene
zin:
• nieuwe doelgroepen met namen 50+
• dag en - verblijfsrecreatie groeien naar
elkaar toe
Bedreigingen in de markt voor dierentuinen in
algemene zin:
• vrije tijd van de consument wordt schaarser
• toename concurrentie
• beperkte ruimte (parkeren)
» financierbaarheid investeringen.
De verwachting is dat de marktvraag voor
dierentuinen de komende jaren licht dalend zal
zijn.
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5.

AAARKTBENADERING

Dierenpark Emmen heeft onvoldoende kwalitatieve
informatie omtrent gegevens dagbezoekers.
Evident is dat het aantal bezoekers jaarlijks daalt.
totaal aantal bezoekers
1.000.000
800.000
H themabezoekers

600.000

dalend
dagbezoekersaantal

D Abom bezoekers
400.000

11 Dagbezoeker

200.000

2006

2007

2009

2010

ontvM'kkeUng abonnementen

dalend aantal
abonnementshouders

2005

branchevergel Iking
niet mogelijk

insteek op opa en
oma bezoek

2006

2007

2008

2009

2010

Omtrent de rapportage van bezoekersaantallen is
er in de branche veel onduidelijkheid. Een
uniforme definitie van "de bezoeker" lijkt niet
aanwezig. Verschillen in de interpretatie kunnen
onder andere ontstaan door bezoeken
abonnementhouders, individueel of alle
gezinsleden, niet betalende bezoekers, kleine
kinderen, speciale bedrijfsuitjes,
themabijeenkomsten etc.
Om die reden is een betrouwbare vergelijking met
en tussen branchegenoten niet mogelijk.
De actieve benadering van de abonnementshouders
en de opzeggers is verwaarloosd. Zo is bijvoorbeeld
de uitgave van het kwartaalmagazine gestopt.
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UNO

Voor alle dierenparken en DPE in het bijzonder ligt
de grootste uitdaging in het bezoek van de ouderen
("baby-boomers") die met hun kleinkinderen op
stap gaan en de huidige generatie "Einstein" (vanaf
1988) die met hun kinderen op stap gaan.
In toenemende mate vinden ook drie-generatievakanties plaats met verblijf in zogenaamde
reüniebungalows. (bron: NRIT)
Kritische succes
factoren

De kritische succesfactoren voor dierenparken in
de nabije toekomst zijn:
1. innovatie
2. marketing
a. regiomarketing/arrangementen
b. doelgroepsegmentatie
c. internet
d. internationaal
3. productiviteitsverbetering / yieldmanagement
(het vragen van het juiste bedrag op het juiste
moment)

tanend imago

Uit verschillende publicaties blijkt dat bezoekers
van DPE nog steeds positief zijn, maar wel kritisch.
Dierenpark Emmen heeft nog de naklank van beste
dierentuin van Nederland, maar is niet meer "top
of mind".
Belangrijkste bouwsteen voor een herstel ligt in
een toename van het aantal bezoekers en
abonnementhouders
Beknopte analyse van de abonnementhouders toont
aan dat ze voornamelijk afkomstig zijn uit Drenthe
en Groningen.
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Pagina 12 van 26

UNO

sponsoring

merchandise

horeca

marketing

Mogelijkheid voor sponsoring heeft onvoldoende
aandacht gekregen.
Merchandise kan beter maar dit zal geen zware
materiële verbetering te zien geven.
Horecaomzet is relatief reeds op een hoog peil.
Wellicht is door een segmentatie van dat aanbod
nog een verbetering te bereiken.
Marketingactiviteiten van Dierenpark Emmen zijn
laatste jaren erg zwak geweest. Recentelijk is een
veelheid van activiteiten ontplooid maar
onderliggende strategie ontbreekt daarin.
Aangezien de huidige bezoekersaantallen ver onder
de capaciteit van het park liggen zullen bij een
beoogde toename de kosten nauwelijks stijgen en
de marge denkbaar wel.
Het element "pricing" zal in de strategie voor
herstel een bepalende factor zijn. Gelet op
ontwikkelingen bij andere tuinen en parken moet
stellig prijsdifferentiatie worden overwogen.

kansen

bedreigingen
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Kansen specifiek voor DPE:
• pro-actieve benadering van
abonnementhouders biedt extra perspectief
• innovaties
• (regionale) demografische ontwikkelingen
bieden extra kansen:
Bedreigingen specifiek voor DPE:
• tanende imago en imagoschade
• minder focus management door ontwikkeling
nieuwe dierentuin
• toename van concurrentie
• teruglopende belangstelling van Drenthe als
vakantiebestemming
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