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inleiding
Sinds de besluitvorming van de Gemeenteraad van Emmen op 18 december
2008, is in Dierenpark Emmen gewerkt aan uitwerking van de plannen en het
opstellen van een definitief bedrijfsplan.
Om dat te kunnen doen, heeft het programmabureau experts aangetrokken
die op specifieke deelgebieden hebben bijgedragen aan een flinke verdieping
van de plannen.
Er zijn onderzoeken uitgevoerd, tal van gesprekken met potentiële partners
gevoerd en er hebben op alle onderdelen van het bedrijfsplan externe audits
plaatsgevonden. Dit alles heeft geleid tot een definitief plan dat we vol
vertrouwen willen realiseren. Alles wijst erop dat het plan na opening rendabel
exploiteerbaar zal zijn, hetgeen een degelijke basis vormt voor de benodigde
financiering.
De opening is gepland in 2015. Om dat te halen, moet de realisatie starten in
2011. Dat is haalbaar! Natuurlijk zijn hieraan allerlei voorwaarden verbonden,
maar het vertrouwen dat hieraan kan worden voldaan is groot.
Dit document vormt een samenvatting van het interne bedrijfsplan van
Dierenpark Emmen. De directie van Dierenpark Emmen is te allen tijde bereid
om desgevraagd een nadere toelichting op de plannen te geven.
Emmen, 11 oktober 2010
Frankwin van Beers,
Algemeen Directeur Dierenpark Emmen
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Algemeen

Ontwikkeling

Historie
De plannen voor een nieuw park op de Noordbargeres stammen al uit de
begin jaren '90 en begonnen met het initiatief om de Floriade 2002 in Emmen
te organiseren. Dit initiatief werd niet overgenomen door de Nederlandse
Tuinbouw Raad, maar het idee voor een nieuw park op de Noordbargeres was
geboren. De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) besloot medewerking
te verlenen aan de totstandkoming van deze plannen door de benodigde
gronden voor het project, onder strenge voorwaarden met betrekking tot
grondwaterbescherming, ter beschikking te stellen. In eerste instantie werden
in 1999 een parkeerplaats (parkeren Zuid) en een Park-Park verbinding
(Traverse) aangelegd. In 2002 werd een eerste fase van de nieuwe
ontwikkeling van het park in "Emmen Centrum West" geopend als uitbreiding
van het bestaande park.

Ambitie en Doelstellingen
De in 2008 geformuleerde missie, visie, ideële doelstellingen, ambities,
waarden en doelstellingen, zijn nog steeds onverkort het uitgangspunt voor de
vormgeving en de realisatie van het nieuwe park. In het bijzonder de
uitwerking van de 19 doelstellingen heeft Dierenpark Emmen Next vanaf eind
2008 richting gegeven.

Substantiële vervolgstappen in de jaren daarop volgend
bleven
noodgedwongen uit, omdat de eigen middelen voor grootschalige
investeringen ontbraken. In 2006 en 2007 (toen het project de werknaam '
Sinds 2010' kreeg) is het project opnieuw opgestart en kwam de
conceptontwikkeling op initiatief van de gemeente Emmen in een
stroomversnelling. Het uitgangspunt voor de gemeente was inmiddels een
volledige verplaatsing van alle activiteiten van het dierenpark naar de locatie
Centrum West. Daarbij stelde het gemeentebestuur van Emmen voor om een
nieuw stadstheater in de plannen voor het nieuwe park te integreren.
Toevoeging van het element cultuur als belangrijk thema leidde tot een totale
vernieuwing van het parkconcept. Dit nieuwe concept is door dierenpark en
gemeente in nauwe samenwerking ontwikkeld. In december 2008 heeft
belangrijke besluitvorming plaatsgevonden. Met Dierenpark Emmen is een
verplaatsingvergoeding overeengekomen op voorwaarde dat het dierenpark
alle gronden in het centrum overdraagt aan de gemeente Emmen.
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Conceptontwikkeling
Bij de doorontwikkeling van het concept en het maken van een schetsontwerp
is uitgegaan van het in 2008 vastgestelde ambitiedocument. Hierin staan de
volgende elementen centraal:
•
Visie: Mensen willen samen een plezierige, verrassende en verrijkende
ontdekkingsreis beleven,
•
Missie: Het nieuwe park biedt unieke ontmoetingen met natuur en cultuur.
•
Waarden: Verwondering, actief ervaren, gewoon echt anders, toekomst uit
herkomst, welkom, respect voor mens, cultuur en natuur.
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Dierenpark Emmen Next...
Geen nieuw dierenpark maar een nieuw fenomeen.
Totaal nieuw concept voor actieve beleving van natuur en cultuur.
Vijf verschillende, maar toch samenhangende onderdelen.
Drie manieren om op expeditie te gaan: Ontspanning, Uitleving
Kennisvergaring

en

Sfeerbeschrijvingen
Wereld van de Ontmoeting
Hier komt alles samen. Bezoekers komen er binnen en starten hun expedities
in de verschillende werelden van het park vanuit de Wereld van de
Ontmoeting. De sfeer doet denken aan die van een exotische bazaar waar
horeca, winkeltjes en straattheater een levendige mengelmoes vormen die
voor ieder wat te bieden heeft. Na afloop van een bezoek aan het park of het
theater nodigt deze wereld uit om lekker na te genieten en rond te snuffelen,
iets te eten of een drankje te nemen.
Wereld van het Theater
Het theater is het kloppend hart van de culturele component in ons nieuwe
park. Zowel qua vormgeving, materiaalgebruik als programmering zal het
theater een echt, volwaardig onderdeel vormen van het geheel. Culturele
diversiteit maakt deel uit van de natuurlijke variatie op onze aarde. Die
geweldige culturele rijkdom zal de basis vormen voor de programmering van
het theater. Vanuit het theater worden tevens de vele culturele manifestaties
op andere locaties in het nieuwe park geïnspireerd en georganiseerd.
Naast de bijzondere programmering biedt het theater een uitgelezen
accommodatie voor het organiseren van bijeenkomsten rondom thema's als
duurzaamheid, natuurontwikkeling, enzovoort. Bovendien zullen er in de
drukke zomermaanden voorstellingen worden gegeven die voor alle
parkbezoekers toegankelijk zijn.
De Tropen (Vochtige Warmte)
Vanuit de Wereld van de Ontmoeting is er al uitzicht op de krokodillen in hun
tropische junglerivier. De start van de expeditie begint warm en vochtig te
midden van honderden tropische vlinders en een geur- en kleurrijke
beplanting. Daarna voert de tocht langs de oevers van de olifantenrivier
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waarbij gibbons hun acrobatische toeren vlak boven de hoofden van gasten
opvoeren. Vanaf hier kun je dwars door het dichte oerwoud met onder andere
colobusapen, papegaaien en tal van andere oerwoudbewoners naar het
Jungletheater. Midden in het bos worden dagelijkse voorstellingen gegeven
door authentieke dans- en muziekgroepen uit tropische streken.
De pleisterplaats biedt een rijke keuze aan gerechten uit alle streken rond de
evenaar en een grandioos uitzicht op de rivier die door het oerwoud stroomt.
Let hier wel op, want als de imposante olifantenkudde een spetterend bad
neemt, blijft het niet overal droog.
De beste manier om alle bewoners van het gebied in hun eigen omgeving te
ontmoeten is per boot. Een spannende, maar vooral boeiende boottocht biedt
die mogelijkheid. Een waar hoogtepunt, zeker als de boot op een armlengte
afstand bij een reusachtige olifant langs vaart. De meest avontuurlijke route
loopt echter door de bomen en vlak over het water. Daarvoor moet je niet al te
bang zijn uitgevallen, want je belandt er letterlijk tussen de dieren. De maki's
vinden het zelfs leuk om op je hoofd te springen! De omstandigheden in dit
overdekte oerwoud zullen het hele jaar door een heerlijk verblijfsklimaat
opleveren, zodat de aantrekkingskracht en belevingswaarde geheel
weersonafhankelijk zijn.
Woestijn en savanne (Hete Droogte)
De monumentale, lemen gevel van een traditioneel gebouw uit Mali, vormt de
entree tot de wereld van droogte en hitte. Op de stoffige binnenplaats met de
waterput en de talloze hagedissen op de oude muren, kun je even voelen wat
het betekent als de temperatuur is opgelopen tot extreme waarden.
De reis door deze wereld speelt zich in hoofdzaak echter af in de buitenlucht.
Eerst voert de tocht door de rode, rotsige canyons van de Australische
"Outback". De reuzenkangoeroes voelen zich thuis in deze barre omgeving.
Wie in het zand wil zoeken naar opalen, kan hier zijn geluk beproeven. In de
droge savanne heeft zich een rivierbedding diep ingesneden. Op de oever
loopt een troep leeuwen en in het water en op de zandbanken snurken de
nijlpaarden. Durfals kunnen er tussendoor varen met een trekvlotje, maar ook
van iets grotere afstand is het schouwspel indrukwekkend. De uitgestrekte
savanne nodigt uit voor een wandeling met uitzicht op de prachtige giraffen, de
speelse zebra's en al de andere hoefdieren die er thuis horen. Maar je kunt
ook lekker in een safari-jeep gaan zitten voor een rit over de savanne. Dit biedt
een kans om de dieren van heel dichtbij te zien.
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Het oude Nubisch/Romeinse amfitheater is alweer tweeduizend jaar in bezit
van de natuur. Toch herken je de vormen nog en je kunt er zelfs in. De
voormalige tribunes vormen het leefgebied van een enorme troep
mantelbavianen die de bezoekers luidkeels omsingelen.
De pleisterplaats is een walhalla voor liefhebbers van heerlijke oosterse
gerechten en tegelijkertijd een weldadig rustpunt met sfeervolle terrassen op
de platte daken. Het uitzicht laat iedereen vergeten dat hij in Europa is! Muziek
en dans nemen bezoekers mee in een ultieme "Out of Africa" beleving.
Verderop gaat de savanne over in woestijn. Een ontspoorde trein vormt een
bizar wandelpad door een landschap waar lome dromedarissen ronddolen en
wilde ezels het stof laten opwaaien. De geur van mint hangt nog in de oude,
verroeste restauratiewagon.
Dichtbij de Pool
De opengescheurde boeg van een reusachtige Russische ijsbreker vormt de
entree tot een wereld van ijzige kou. De boeg steekt vele meters de Wereld
van de Ontmoeting in en nodigt je uit om af te dalen in het schip. Het is hier
berekoud, maar tegelijkertijd ook wel uitdagend. Onder water zwemmen
pinguïns die voor de patrijspoorten langs schieten. In het voorraadruim maken
scheepsratten de dienst uit. Wie durft het ruim binnen te gaan? Achter het
schip draaien gestroomlijnde zeezoogdieren heel relaxed hun rondjes in het
water. Verderop liggen er een aantal te rusten op het strand. Flitsend snelle
poolvosjes speuren langs de waterkant naar lekkere hapjes.
Een oude steiger leidt naar een warme blokhut. Binnen dampt de soep en is
het behaaglijk. De weg terug leidt over het dek van het schip via de stuurhut.
In de stuurhut voert een weergaloze 4-D show de bezoekers op spectaculaire
wijze door het poolgebied. Een alles verwoestende sneeuwstorm maakt een
einde aan de voorstelling. Het schip vaart tegen een ijsberg en moet worden
geëvacueerd!! Gelukkig wacht daar de Wereld van de Ontmoeting. Even weer
op adem komen!
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uitkijkpunten, presentaties, en horecagelegenheden samen. Het totale ontwerp
blijkt robuust genoeg om de gewenste bezoekersstroom te kunnen verwerken.

Logistiek binnen het park
Via simulatie zijn bewegingen van bezoekers in het ontwerp doorgerekend om
statistisch representatieve uitkomsten te krijgen. Hiermee is de verblijfstijd per
wereld en de totale verblijfstijd van de gasten berekend. De gemiddelde
verblijftijden per wereld zijn:
•
Vochtige Warmte 331 minuten
o Hete Droogte 246 minuten
•
IJzige Kou 71 minuten
Bij elkaar opgeteld is de totale verblijfsduur 648 minuten, minus de tijd voor
aankomst en vertrek (gemiddeld 117 minuten). Hiermee komt de gemiddelde
totale verblijfstijd in het park in totaal op 8 uur en 51 minuten (531 minuten):

Conclusies
•
Een 'ontwerpdag' (een doorsnee dag in het hoofdseizoen) is gebaseerd
op 11.500 bezoekers. Het maximum ligt op circa 16.300 bezoekers per
dag. Hierbij is bewust gerekend met een capaciteit van 1,6 miljoen
bezoekers per jaar (zie ook bezoekersaantallen).
•
De gemiddelde totale verblijfstijd in het park bedraagt circa 9 uren.

Verblijftijd Totale Park
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De berekeningen wijzen uit dat de meeste bezoekers echter gedurende 7
tot 8 uur in het park zullen verblijven.
Maximale capaciteit
Eerste knelpunten kunnen zich op een aantal plaatsen voordoen bij 16.361
bezoekers; dit zal zich dan uiten in langer dan acceptabele geachte
wachttijden op bepaalde plekken in het park. Dit maximale aantal gasten is
berekend op basis van de mogelijke maximale capaciteit van alle paden,

Samenvatting Bedrijfsplan Dierenpark Emmen Next

Oktober 2010

Vertrouwelijk

document

Pagina 7

Marktwaarde - inschatting van de markt
Er is een tweetal visies leidend geweest voor de ontwikkeling van het huidige
concept. De eerste visie, 'waarom mensen er op uit gaan', is gebaseerd op de
inzichten van Beautiful Lives: een bureau dat onderzoek doet naar het
dagelijkse leven van 'gewone' mensen' en toekomstige trends in hun
consumptieve gedrag. Het versterken van relaties en het creëren van
herinneringen met iconische waarde wordt hierin ervaren als een gevoelsmatig
unieke gebeurtenis. Het nieuwe park heeft de ambitie om een attractie te
worden waar de gast op een volstrekt unieke, nieuwe manier een expeditie
door verschillende werelden kan maken. Beleving staat hierbij centraal.
Hierdoor wordt het nieuwe park veel meer en heel anders dan een dierenpark.
Het organiseren van een belevenis gaat verder dan het amuseren van
bezoekers. Volgens de visie van Pine en Gilmore (the experience economy),
moeten belevenissen vier domeinen aanspreken: entertainment, educatie,
esthetiek en escapisme. In deze visie kunnen belevenissen worden verbeterd
door te trachten het domein, dat nog niet aanwezig is, toe te voegen. De rijkste
belevenissen omvatten aspecten van alle vier de domeinen. Naast de 4 E's
van Pine & Gilmore, zijn er uit marktonderzoek vier universele onderliggende
waarden in beeld gekomen, die consumenten altijd blijven sturen en
motiveren. Die vier waarden zijn: genieten, authenticiteit, verbondenheid en
liefde voor dieren. Al deze uitgangspunten zijn richtinggevend voor het
ontwerp van het nieuwe park.

Het verzorgingsgebied van Dierenpark Emmen Next
Het primaire verzorgingsgebied telt 42 miljoen inwoners. De grootste markten
zijn West- en Zuid-Nederland met 14 miljoen inwoners en Nordrhein Westfalen
met 18 miljoen inwoners. In 2009 zijn de eerste gerichte onderzoeken gedaan.
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