
Positionering dagbezoeker 

Wij bezorgen onze dagbezoekers een onvergetelijke ervaring waarbij 

ze zich verwonderen, genieten en zich samen één met de natuur voelen. 

Ons fundament 

Wij bezorgen onze dagbezoekers een onvergetelijke ervaring waarbij 

ze zich verwonderen, genieten en zich samen één met de natuur voelen. 

Normen & waarden
1	 Het	welzijn	van	de	dieren	staat	voorop

2	 Zo	natuurlijk	en	duurzaam	als	mogelijk	is

3	 Bezoekers	zijn	belangrijk

4	 Verwonderen	is	bijzonder

5		Innovatie	is	leuk	en	van	levensbelang	

Visie 
Natuur	en	natuurbeleving	zijn	essentieel	voor	het	welzijn	van	mensen.	Het	contact	met	

de	natuur	heeft	een	direct	positief	effect	op	mensen	en	een	blijvend	effect	op	houding	en	

gedrag	jegens	de	natuur.	Het	directe	contact	met	de	natuur	wordt	steeds	zeldzamer	en	

Burgers’	Zoo	zal	een	steeds	belangrijkere	rol	kunnen	vervullen	 in	het	verbinden	van	de	

mens	met	de	natuur.

Missie 
Wij	zien	het	als	onze	missie	om	(bedreigde)	dieren	te	beschermen	en	te	behouden	en	

zo	veel	mogelijk	mensen	de	verwonderlijke	wereld	van	de	natuur	te	laten	beleven	om	ze	

daarmee	te	 inspireren,	 iets	mee	te	geven,	zo	mogelijk	hun	gedrag	te	beïnvloeden	en	ze	

samen	te	laten	genieten	van	alles	wat	de	natuur	ons	geeft.	

Nieuwe Burgers’ Mangrove 
Om	 onze	 bezoekers	 bewust	 te	 maken	 van	 de	 wereldwijd	 bedreigde	 mangroven	 die		

belangrijk	zijn	als	‘kraamkamer	van	de	oceaan’,	hebben	we	de	mangrove	uit	Belize	naar		ons	

park	gehaald.	Vanaf	de	zomer	van	2017	kunnen	bezoekers	een	ontdekkingsreis		maken	door	

de	grootste	overdekte	mangrove	ter	wereld!	Op	3000	m2	leven	zeekoeien,	vlinders,	vogels,	

vissen,	reptielen	en	krabben	in	hun	natuurlijke	omgeving.	 In	deze	nieuwe	ecodisplay	leren		

bezoekers	alles	over	de	functie	van	mangroven	én	over	onze	natuurbescherming	in	Belize.	

Meer	info	op	www.burgerszoo.nl/mangrove

Stichting Future For Nature 
Wij	 geloven	 dat	 een	 nieuwe	 generatie	 natuurbeschermers	 het	 verschil	 maakt	 voor	 de		

toekomst	van	de	natuur.	Daarom	is	Burgers’	Zoo	al	sinds	2008	hoofdsponsor	en	 initiator	

van	Future	For	Nature.	Deze	stichting	ondersteunt	 jonge	natuurbeschermers	over	de	hele	

wereld.	 Elk	 jaar	 ontvangen	 drie	 gedreven	 en	 eigenzinnige	 talenten	 de	 Future	 For	 Nature	

Award.	 Met	 50.000	 euro	 kunnen	 de	 Award-winnaars	 hun	 werk	 uitbreiden	 en	 nog	 meer	

gemeenschappen,	 organisaties,	 overheden	 en	 investeerders	 bereiken.	 Daarnaast	 bouwt	

Future	For	Nature	aan	een	wereldwijde	community	van	jonge	natuurbeschermers	die	elkaar	

inspireren	en	versterken.	Meer	info	op	www.futurefornature.org

Mens en natuur verbinden
Burgers’	Zoo		heeft	een	steeds	belangrijkere	rol	te	vervullen	in	het	verbinden	van	de	mens	

met	de	natuur.	Niet	alleen	in	ons	dierenpark,	maar	ook	daarbuiten.	Dankzij	het	inzetten	

van	een	online	content	strategie	met	de	focus	op	inhoud	en	betrokkenheid,	inspireren	we	

jaarlijks	tientallen	miljoenen	Nederlanders	en	Duitsers	via	onze	social	media.

Natuurbehoud in Belize 
We	beschermen	 al	30	 jaar	een	natuurgebied	 dat	bestaat	 uit	 regenwoud,	 mangrove	en	

zeekust	 in	het	Centraal-Amerikaanse	 land	Belize.	Dit	reservaat	 is	vier	keer	zo	groot	als	

Park	de	Hoge	Veluwe	en	is	op	satellietfoto’s	duidelijk	te	onderscheiden	omdat	alle	natuur	

er	omheen	al	is	vernietigd.	Daarom	bewaken	rangers	het	gebied	24/7	en	voorkomen	zo	

illegale	houtkap	en	jacht	op	diersoorten	als	de	jaguar	en	zeekoe.

Natuurlijke rondleidingen 
Daarnaast	 hebben	 we	 180	 dierenparkgidsen	 intern	 opgeleid	 die	 jaarlijks	 zo’n	 1500	

rondleidingen	 geven.	 Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 rondleidingen	 een	 sterk	 positief	 effect	

hebben	 op	 onze	 bezoekers.	 Er	 is	 niet	 alleen	 een	 significante	 kennistoename	 over	 de	

natuur,	maar	ook	een	duidelijke	verandering	in	houding	ten	opzichte	van	de	natuur.

Educatie & onderzoek

Eén met de natuur

Stichting voor gedragsonderzoek
Burgers’	 Zoo	 doet	 ook	 veel	 natuuronderzoek	 op	 het	 gebied	 van	 gedragswetenschap	

bij	dieren.	Hiervoor	hebben	we	de	Stichting	Lucie	Burgers	 in	het	 leven	geroepen.	Deze	

stichting	stimuleert	en	financiert	gedragsonderzoek	bij	met	name	bedreigde	diersoorten.	

Meer	info	op	www.lucieburgers.nl
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Conservatie & recreatie



Professioneel congrescentrum
vol inspiratie uit de natuur

Positionering zakelijk

Wij laten een blijvende indruk achter door een professionele locatie 

met een unieke entourage die de beste faciliteiten combineert met een 

gastvrije, persoonlijke, transparante en betrouwbare benadering. 

Beleving & inspiratie Duurzaamheid & MVO

Betrokken besparen en beschermen 
Duurzaamheid	 en	 maatschappelijk	 verantwoord	 ondernemen	 staan	 centraal	 in	 heel	

Burgers’	Zoo.	Daarom	werken	we	continu	aan	eerlijk	en	transparent	omgaan	met	onze	

medewerkers,	 behoud	 van	 onze	 vaak	 bedreigde	 planten	 en	 dieren	 en	 besparing	 van	

energie,	water	en	grondstoffen.	Daarnaast	komt	een	deel	van	onze	omzet	ten	goede	aan	

kleinere	organisaties	die	het	verschil	maken	op	het	gebied	van	natuurbescherming.	

Gouden certificaat van Green Key  
Als	 dierenpark	 en	 familiebedrijf	 geloven	 we	 al	 meer	 dan	 100	 jaar	

in	 duurzaam	 ondernemen.	 Daarom	 zijn	 we	 trots	 op	 het	 gouden	

certificaat	 van	 de	 Green	 Key.	 Burgers’	 Zoo	 en	 het	 Safari	 Meeting	

Centre	 zijn	 al	 sinds	 2004	 in	 het	 bezit	 van	 dit	 internationale		

keurmerk,	omdat	we	zeer	verantwoord	en	milieuvriendelijk	omgaan	

met	energie,	water,	inkoop,	vervoer	en	afval.	
The Green

Key

LEER EN INNOVEER

LEER EN ORGANISEER

Lodges Restaurant IN KONINKLIJKE
BURGERS’ ZOO

Unieke natuurbeleving 
Het	 Safari	 Meeting	 Centre	 ligt	 midden	 tussen	 de	 Bush,	 Desert,	 Ocean	 en	 Safari	 van	

Burgers’	Zoo.	Zo	genieten	onze	zakelijke	gasten	tijdens	hun	congres,	vergadering,	training

of	 feest	 van	 een	 overweldigend	 uitzicht	 op	 het	 tropisch	 regenwoud	 en	 de	 Afrikaanse	

savanne.	Bovendien	zorgen	onze	royale	ontvangstruimte,	professionele	congreszaal,	luxe	

vergaderlodges	en	sfeervolle	restaurant	voor	een	unieke	beleving	in	Afrikaanse	stijl.

Bio-inspiratie voor organisaties  
Onze	 normen	 &	 waarden,	 visie,	 missie	 en	 positionering	 hebben	 geleid	 tot	 een	

onderscheidend	concept	waarmee	het	Safari	Meeting	Centre	bio-inspiratie	aan	zakelijke	

bezoekers	 biedt	 door	 het	 geven	 van	 lezingen,	 workshops	 en	 rondleidingen.	 Met	 deze	

inspiratie	uit	de	natuur	kunnen	organisaties	leren	van	planten	en	dieren	en	profiteren	van	

4	miljard	jaar	research	&	development	voor	hun	duurzame	innovatie.	

www.safarimeetingcentre.nl
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