
 
 
Stichting Apenheul is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

Apeldoorn, juli 2014 

Hoewel ANBI eigenlijk alleen een fiscale status is, zijn we er best trots op dat op deze manier ook 
wordt erkend dat de missie van Apenheul er één is die eigenlijk voor iedereen van belang is. Het gaat 
ons erom liefde voor de natuur te creëren. En dat financieel en commercieel alles op orde moet zijn, 
is dan belangrijk maar eigenlijk ondergeschikt.  

De belastingdienst stelt een aantal eisen aan de informatievoorziening van een ANBI. Hoewel het 
meeste hiervan wel ergens op de site te vinden is, hebben we het ook even verzameld. In dit 
document vind je die informatie. 

Naam en contactgegevens 
Stichting Apenheul 
JC Wilslaan 31, Apeldoorn 
Postbus 97   7300 AB   Apeldoorn 
office@apenheul.nl; 055-3575700 
Fiscaal nummer ANBI 
0080 42 652 
 
Doelstelling 

Door de unieke (contact-)ervaring met apen wil Apenheul liefde voor de natuur creëren waardoor 
mensen actief gaan bijdragen aan natuurbehoud  
 

Bestuurssamenstelling 

De statutair bestuurder en algemeen directeur van Stichting Apenheul is C.E. de Ruiter. De directie 
wordt verder gevormd door F.E. Rietkerk, zoölogisch directeur. 

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer C.D. Hage, voorzitter 
De heer R. van der Zijl, vice-voorzitter 
De heer A.H.J. Willemsen 
Mevrouw B. Lamberts  
 
 
Beloningsbeleid 

Stichting Apenheul is aangesloten bij de cao Leisure. Veruit de meerderheid van de functies is 
ingedeeld in schalen die in deze cao zijn opgenomen. Voor de inschaling wordt gewerkt met een 
gespecialiseerd bureau: EVZ uit Breda. Een beperkt aantal functies is niet ingedeeld in deze schalen.  

Naast de reguliere beloning , heeft Apenheul de afgelopen jaren een eindejaarsuitkering gedaan. 
Deze is collectief (voor iedereen wordt hetzelfde percentage gehanteerd), heeft een maximum van 
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5% van het bruto jaarsalaris en is afhankelijk van het bedrijfsresultaat. De enige uitzondering hierop 
is de eindejaarsuitkering van de algemeen directeur. De RvT kan deze toekennen tot een maximum 
van 8% van het bruto jaarsalaris. Hiervoor worden van tevoren doelstellingen geformuleerd en 
vanzelfsprekend moet ook hier het bedrijfsresultaat het toelaten. 

Binnen Apenheul beslist niemand over zijn eigen beloning. De RvT stelt het salaris vast van de 
directie. De directie gaat over de beloning van het MT en het MT of de MT-leden beslissen over de 
beloning van de overige medewerkers. 

De RvT werkt onbezoldigd. Zij ontvangen ieder een kostenvergoeding van 1.000 euro per jaar. 

 

Verslag van activiteiten en beleidsplan 

Jaarverslag 2013 van de directie  
 

1 Algemeen 
 
Statutaire Doelstelling 
Stichting Apenheul heeft ten doel natuurbeschermingseducatie en soortenbehoud (d.w.z. behoud 
van bedreigde diersoorten en hun leefgebieden) door middel van het beheer en de exploitatie van 
een dierenpark met als specialiteit primaten. 
 
Activiteiten 
De stichting exploiteert het apenpark Apenheul te Apeldoorn, dat zich voornamelijk richt op 
dagbezoekers en seizoenkaarthouders afkomstig uit Apeldoorn, de verblijfsrecreatie op de Veluwe 
en uit andere delen van Nederland. Daarnaast worden internationale toeristen aangetrokken. 
 
Juridische Structuur 
Stichting Apenheul is een stichting met ideële doelstellingen. Het bestuur wordt gevormd door een 
directie, bestaande uit de algemeen directeur (tevens statutair bestuurder) en de zoölogisch 
directeur. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de uitvoering. De gemeente Apeldoorn 
heeft het recht om voor benoeming voorgedragen leden van de Raad van Toezicht goed te keuren 
dan wel af te wijzen. 
 
Interne organisatie  
De dagelijkse leiding ligt bij de directie. De algemeen directeur (C.E. de Ruiter) is 
eindverantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. De verantwoordelijkheid voor afdelingen is 
binnen de directie verdeeld. De algemeen directeur stuurt de volgende afdelingen aan: Operationele 
Zaken (Horeca, Shop, Kassa’s en Bezoekersservice), Financial Management & Control, Personeel & 
Organisatie, Marketing/Communicatie/PR, Vormgeving, Sales en Receptie. Hij is tevens directeur van 
Stichting WereldNatuurhuis. De zoölogisch directeur (F.E. Rietkerk) stuurt de volgende afdelingen 
aan: Dierverzorging, Technische Dienst, Parkdienst en Kennis & Onderzoek. Hij is tevens 



 
 
verantwoordelijk voor de organisatie van vrijwillige gidsen en is directeur van Apenheul Primate 
Conservation Trust (in communicatie Apenheul Natuurbehouds Fonds genoemd). 
 
De directie overlegt (minimaal) maandelijks met het MT+. In deze vergadering vindt in feite de 
besluitvorming m.b.t. de aansturing van de organisatie plaats. Het MT bestaat naast de directie uit 
het hoofd Operationele Zaken (E. Cheizoo) en de Manager Marketing & Communicatie (mw 
S. Fledderus). Het MT heeft de operationele verantwoordelijkheid voor het bedrijf. In de MT+ 
vergadering wordt dit team uitgebreid met het hoofd Financial Management & Control (M. van der 
Welle per 1 juni 2014) en het Hoofd Personeel & Organisatie (mw R. Knijn-vd Drift). Zij adviseren het 
MT. 
 
Stichting Apenheul heeft een Ondernemingsraad, bestaande uit vijf gekozen leden. Gemiddeld over 
het verslagjaar had Stichting Apenheul 100 fte aan arbeidsplaatsen. 
 
Deelneming 
Stichting Apenheul houdt een deelneming van 19,94% (in Gaiapark, een educatief/thematisch 
dierenpark in Kerkrade. Apenheul levert een commissaris (C. Hage; voorzitter van de RvC Gaiapark én 
van de RvT Apenheul). RvT-lid B. Lamberts vertegenwoordigt Stichting Apenheul als aandeelhouder 
in de AvA. GaiaPark B.V. boekte in haar achtste exploitatiejaar (2013) een verlies na belastingen van 
€ 920.790. 
 
Gevoerde Beleid 
Het beleid van Stichting Apenheul was er in het verslagjaar onverminderd op gericht voldoende 
bezoekers te trekken om een gezonde financiële positie te behouden, en deze bezoekers – in het 
kader van de Stichtingsdoelstellingen – een aangenaam en hoogwaardig “dagje dierentuin” te 
bieden, met goede natuur- en duurzaamheidseducatieve aspecten om liefde voor de natuur bij de 
parkgasten te vergroten. 
 

2 Financiële Informatie 
 
Ontwikkelingen gedurende het boekjaar 
Na twee zeer goede jaren was 2013 een moeilijk jaar voor Apenheul. De weersomstandigheden in 
vrijwel het gehele voorseizoen waren dermate ongunstig dat dit de exploitatie van het gehele jaar 
sterk negatief heeft beïnvloed. Het seizoen begon eind maart. Er lag toen nog sneeuw en een aantal 
apensoorten kon niet naar buiten. De maanden april en mei waren ook erg koud en nat. Hier hebben 
alle dagattracties in Nederland mee te kampen gehad, maar we hebben ervaren dat Apenheul als 
park met een expliciete buitenbeleving hier meer last van had dan de meeste concurrenten. Het 
voorseizoen werd afgesloten met een achterstand van zo’n 40% op de begroting. De zomermaanden 
en het najaar hebben vervolgens in het teken gestaan van het genereren van extra omzet en het 
drukken van de kosten. Dit heeft geleid tot een voor de omstandigheden zeer bevredigend resultaat. 
Het aantal bezoekers kwam evenals in 2011 uit op 447.000, een afname van 8% tov 2012. De totale 
markt voor dierentuinbezoeken bleef dit jaar stabiel. Bovendien werd een recordaantal van 20.000 
seizoenkaarten verkocht. De zakelijke markt (congressen en evenementen) is heel licht terug 



 
 
gevallen. Al met al is het resultaat voor Apenheul (exclusief resultaat deelneming) een positief saldo 
van € 146.985.  
Apenheul heeft in 2013 dus naar omstandigheden een goed jaar gehad, maar het viel tegen ten 
opzichte van de jaren ervoor. De mindere weersomstandigheden vertaalden zich ook in een iets 
lagere waardering van het parkbezoek: 8,2 in 2013 tegen 8,3 in 2012. Dit cijfer is echter nog steeds 
hoger dan de waardering in de jaren ervoor (8,0).  
In de zomer en het najaar hebben we veel extra promotie ingezet om gasten te trekken en zo tot een 
positief resultaat te komen. De gemiddelde besteding per persoon (entree, horeca en souvenirs) 
stond toch slechts licht onder druk. 
 
De zakelijke markt is heel licht terug gevallen tov 2012. Het eerste halfjaar verliep uitstekend met 
een groei van zo’n 25%. Het laatste kwartaal hadden we plotseling te maken met veel afzeggingen, 
waardoor we uiteindelijk een omzetafname van 3% hebben gerealiseerd. Het lijkt een tijdelijke dip, 
want de omzet ontwikkelt zich in 2014 weer positief. 
 
Gedurende het verslagjaar werd door stichting Apenheul voor in totaal € 1.082.407 geïnvesteerd. 
Een groot deel van dit bedrag is naar het gebied van de orang-oetans gegaan. In ons park en in onze 
communicatie waren de schijnwerpers in 2013 op deze dieren gericht. Het gebied rondom de 
eilanden is aangepast met als doel een betere dierbeleving. Uitzichtpunten en rustplekken bieden 
gasten de mogelijkheid dichterbij de dieren te komen en hun gedrag en verhoudingen goed waar te 
nemen. Verder is een plek ingericht waar een verzorger nu dagelijks een presentatie houdt. Ook hier 
staat het gedrag van de dieren en vooral de gelijkenissen met dat van mensen centraal. Tenslotte zijn 
er ook elementen toegevoegd waar ouders en kinderen spelenderwijs van alles opsteken. 
Verder is er een investering gedaan in de entree van het populaire doodshoofdapengebied. De 
inrichting was zo, dat zich regelmatig bij de ingang van het gebied een groep mensen ophoopte bij 
het eerste contact met de dieren. De doorstroming is nu verbeterd. Aan diverse projecten op het 
gebied van dieren, horeca, winkel, IT en aankleding van het park zijn kleinere bedragen besteed. 
Tenslotte is een bedrag van meer dan 300.000 euro betaald aan de Gemeente Apeldoorn als bijdrage 
aan de renovatie van Park Berg & Bos, waar al onze gasten gebruik van maken op weg naar ons park. 
 
Hoewel er in 2013 –in tegenstelling tot voorgaande jaren- geen nieuwe zoogdiersoort aan de 
collectie werd toegevoegd, gebeurde er toch weer van alles bij de dieren. De orang-oetans stonden 
niet voor niets centraal. Daar was een indrukwekkende metamorfose gaande. Na de dood van 
‘koning Karl’ in 2012, ontwikkelde Amos zich in 2013 duidelijk tot leidende wangplatenman; van een 
androgien ogend dier veranderde hij in een imposante man met een enorme gestalte, wangplaten 
aan zijn gezicht en lang haar. De ontwikkeling in de groep werd nog extra aangezwengeld toen wij 
het verzoek ontvingen vanuit het internationale fokprogramma (EEP) om een tweede 
wangplatenman, Kevin uit Berlijn, een plaats te geven. Hij arriveerde in september. Het ziet ernaar 
uit dat Amos en Kevin prima naast elkaar kunnen leven in Apenheul. Hun territoria houden wij 
gescheiden, terwijl de overige orang-oetans wel van gebied kunnen wisselen. Verder waren er 
geboortes bij oa de doodshoofdapen, de bijzondere sifaka’s en de in 2012 gearriveerde rode 
brulapen. Bonobovrouwtje Besede arriveerde in de zomer vanuit Keulen in Apenheul.  
Helaas gaat het nog niet goed met de neusapen in Apenheul. In september ontvingen wij de jonge 
mannen Jeff en Goalie. Het vervoer en de introductie verliepen vlekkeloos. Een maand later troffen 



 
 
we Goalie echter dood aan in zijn verblijf. Bij het postmortale onderzoek werd vastgesteld dat hij –
ondanks een gezonde eetlust- niet in goede conditie was en een tekort aan eiwit in het bloed 
vertoonde. De exacte oorzaak zal helaas waarschijnlijk nooit achterhaald worden. Er werden geen 
symptomen van stress geconstateerd. Apenheul en onze partner Singapore Zoo willen ondanks deze 
tegenslag de samenwerking en het houden van de neusapen in ons park nog steeds tot een succes 
brengen. 
 
Ondanks het mindere bezoekersaantal in 2013, waren parkgasten nog vrijwel onverminderd 
enthousiast over hun bezoek aan ons park. Het vernieuwde orang-oetan gebied werd zeer 
gewaardeerd. De waardering van de horeca is al een aantal jaren met een opmars bezig en was weer 
hoger dan vorig jaar (7,5 vs 7,3) en de gemiddelde waardering voor onze medewerkers steeg ook 
verder: van een 8,2 naar een 8,3. Mn de dierbeleving viel wat terug, met 0,2 punt gemiddeld. 
Waarschijnlijk is dit aan de weersomstandigheden te wijten. Al met al viel in dit jaar met niet-
optimale omstandigheden (koud en nat in het voorjaar, erg druk in de zomer en het najaar) de score 
vrijwel het zelfde uit als vorig jaar: 8,2 vs 8,3. Een belangrijke maatstaf voor waardering en loyaliteit 
is de NPS: de Net Promoter Score. Dit is het percentage gasten dat Apenheul actief aanbeveelt bij 
bekenden, verminderd met het percentage dat een bezoek juist zou afraden. Apenheul heeft net als 
vorig jaar een NPS van 45. Twee jaar geleden was deze nog 27. Dit positieve resultaat is natuurlijk 
sterk van belang voor het krachtigste promotie instrument: de mond-tot-mond reclame. 
 
De communicatie stond in 2013 in het teken van de orang-oetans en in het bijzonder de ontwikkeling 
van hun ‘koning’ Amos. In het begin van het seizoen waren honderden mensen met rood haar 
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de zogenaamde opening van zijn koninkrijk door de eveneens 
rode Amos. Verder kwamen Amos en de overige orang-oetans naar voren in een tv-commercial die in 
de zomer werd uitgezonden en op een landelijke billboard campagne. 
 
Voor de tweede achtereenvolgende maal eindigde Apenheul in de top-3 bij de verkiezing van het 
Leukste dagje uit door het Land van ANWB, de grootste publieksprijs op dit gebied in Nederland. De 
Efteling won de prijs, maar we zijn uitermate trots op deze bijzonder hoge waardering van het 
Nederlandse publiek. 
 
Omzet en resultaat 
De bezoekersaantallen in 2013 bleven zo’n 8% achter bij de begroting. De geprognotiseerde omzet 
werd dan ook ruimschoots niet gehaald. Deze bleef een kleine € 900.000 achter bij de begroting en 
een kleine € 600.000 bij vorig jaar. Al met al daalde de totale (geconsolideerde) omzet met 6,9% tov 
vorig jaar en kwam uit op € 8.659.000. 
Veruit het grootste deel van de achterblijvende omzet kwam voort uit de lagere entree. De 
werkelijke entree-omzet bedroeg € 5.466.000, terwijl € 6.149.000 (akkoord) was begroot. De 
entreeprijs per persoon was lager door een groter aandeel van de grote promotionele activiteiten. 
Apenheul werkte in 2013 samen met C1000, de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij, de 
Vriendenloterij en Vakantieveilingen. 
Met € 2.434.000 lag de (bruto-)omzet van de horeca (inclusief zakelijk) ook iets lager dan begroot (€ 
2.578.000) en vorig jaar (€ 2.622.000). Gezien het veel lagere aantal bezoekers, is dit echter een goed 
resultaat. Het zelfde geldt voor de omzet in de souvenirshop: € 600.000 werkelijk versus € 641.000 



 
 
begroot en 638.000 vorig jaar. Uit deze cijfers blijkt, dat de bezoekersaantallen de voornaamste 
drijver zijn van de omzet.  
Na het voorseizoen was duidelijk dat de bezoekersaantallen en de omzet dit jaar sterk zouden 
achterblijven. Het MT heeft toen actie ondernomen om zowel de omzet te stimuleren als de kosten 
te drukken. Over de hele breedte is getracht de kosten terug te dringen en dit is gelukt op een aantal 
punten waar flexibiliteit mogelijk is. Er waren echter ook al kostenoverschrijdingen gerealiseerd. Al 
met al zijn de kosten zo’n € 200.000 lager uitgekomen dan begroot en ongeveer gelijk aan die van 
vorig jaar. De doorgevoerde kostenverlagingen hebben wel effect op de bedrijfsvoering 2014, omdat 
een deel van de personele aanpassingen pas na het seizoen is geëffectueerd, maar dus wel blijvend 
zijn in het volgende jaar.  
Al met al lag het resultaat na belastingen met € 95.000 negatief onder de begroting 2013 (€ 647.000). 
Dit verschil laat zich verklaren door een achterblijvend operationeel resultaat van Apenheul en 
stichting Wereldnatuurhuis à € 559.000 en een niet-begroot negatief resultaat van € 183.000 op de 
deelneming in GaiaPark BV in Kerkrade. 
 
 
Stichting WereldNatuurhuis 
In 2009 is de Stichting WereldNatuurhuis opgericht. Deze stichting stelt zich ten doel duurzaamheid 
te bevorderen door het beheer en de exploitatie van een gebouw op de rand van Apenheul en Park 
Berg & Bos. Per eind 2009 is de algemeen directeur van Stichting Apenheul eveneens onbezoldigd 
directeur van Stichting WereldNatuurhuis. 
In 2010 is het gebouw gereedgekomen, opgeleverd en in gebruik genomen door de huurders 
Apenheul (kantoorruimte en ontvangstruimtes) en het Natuurhuis (onderdeel van Accres bv, 
leslokalen en kantoren). 
De St@art werd in 2013 verhuurd aan twee huurders: Apenheul (kantoorruimte en een auditorium 
en foyer voor groepsontvangsten) en Corporate Facility Partners (CFP). 
Per 31 december 2012 is het huurcontract met de eerdere huurder Accres beëindigd, omdat de 
gemeentelijke subsidie voor het Natuurhuis is stopgezet. Accres betaalt Stichting WereldNatuurhuis 
een beëindigingsvergoeding, gedeeltelijk vindt dit plaats in 2014. In het jaar 2014 zal het grootste 
deel van de hypothecaire lening die afgesloten is worden geherfinancierd tegen een veel lagere 
rente. 
In het boekjaar was het negatieve resultaat van de stichting € 59.000. 
 
Kasstromen en financieringsbehoeften  
De EBITDA van de exploitatie van stichting Apenheul bedroeg € 1.230.000 De investeringen voor het 
dierenpark konden hieruit gefinancierd worden. 
De totale netto kasstroom voor de beide stichtingen bedroeg € 5.000 negatief. 
Aan het eind van 2010 is met de Rabobank een nieuwe financiering overeengekomen. De 
basisvoorziening bedraagt € 1.250.000 (het gehele seizoen) en een maximaal additioneel 
seizoenskrediet van nog eens € 1.350.000. De basisvoorziening wordt in de komende jaren 
afgebouwd aan de hand van de gerealiseerde EBITDA.  
 
 
 



 
 
Risicoanalyse 
Het risicobeheer is binnen Stichting Apenheul geïntegreerd in de operationele managementtaken. De 
risico’s worden in voldoende mate beheerst. Voor onder andere brand- en bedrijfsschade zijn 
passende verzekeringen afgesloten. Er zijn geen risico’s die van zodanige omvang zijn dat ze als 
bijzonder moeten worden gekwalificeerd.  
 
Strategische risico’s worden afgedekt door de continue aandacht die binnen het bestuur en haar 
adviseurs aan de strategie van de Stichting wordt besteed.  
 
Renteschommelingen hebben een beperkte invloed op het resultaat van de stichting.  
 

3 Aspecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
Algemeen 
Het gespecialiseerde apenpark “Apenheul” biedt honderdduizenden bezoekers een aangename 
mogelijkheid tot vrijetijdsbesteding. Daarbij wordt tevens een belangrijke boodschap over de 
schoonheid van de natuur, het belang van natuurbehoud en de noodzaak van een duurzame omgang 
met natuur en milieu uitgedragen. 
Apenheul heeft in 2012 de Goldstatus van het internationale duurzaamheidskeurmerk Greenkey 
verworven. Daartoe is onder andere een Greenteam ingesteld, dat bestaat uit medewerkers van 
diverse afdelingen en twee MT-leden. Dit team stippelt een duurzaamheidsagenda uit voor de 
komende jaren. De aanbevelingen worden regelmatig in MT+ vergaderingen geagendeerd en 
bekrachtigd. De ambitie op duurzaamheidsgebied is hiermee verder verhoogd. De plannen hebben 
betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering, inclusief het assortiment dat in de horeca wordt 
gevoerd. 
In 2013 stond verdere bewustwording van alle medewerkers centraal. 
 
Milieu-aspecten 
In Apenheul vindt geen productie plaats, en er is in dat opzicht dus geen sprake van enige belasting 
voor het milieu. Daarbij dient wel te worden aangegeven dat het overgrote deel van de bezoekers 
per auto naar Apenheul komt, hetgeen leidt tot naar schatting 10 miljoen gereden autokilometers. 
Daarnaast vergen verwarming en ventilatie ten behoeve van dierverblijven, kantoren en het 
bereiden van horecaproducten aanzienlijke hoeveelheden gas en elektriciteit. Met betrekking tot 
elektrische energie gebruikt Apenheul “groene stroom”. In 2009 is Apenheul ook overgegaan op het 
gebruik van “groen” gas.  
Apenheul compenseert overigens de gehele CO2 uitstoot van bedrijfsvoering en bezoekers-
kilometers middels een suikerpalmproject in Indonesië (zie Verslag van de Directie 2007). 
 

 Afvalstromen m.b.t. dierlijke bijproducten (mest e.d.), horeca- en andere verpakkingen en overige 
bedrijfsactiviteiten worden tot een minimum beperkt en volgens de geldende normen afgevoerd.  

 
Apenheul werkt met een extern bureau dat zich specialiseert in advisering met betrekking tot 
duurzame bedrijfsvoering. De aanbevelingen die zijn gedaan, zijn opgevolgd. 



 
 

  
Sociale aspecten 
Apenheul is aangesloten bij de CAO “Leisure”. Binnen de onderneming wordt een uitgebreid systeem 
van overleg, verslaglegging en communicatie gehanteerd. EHBO, BHV, VWGM, RIEs, ARBO-beleid etc. 
zijn op orde. Het systeem van periodieke functioneringsgesprekken functioneert redelijk, maar 
verdient nog verbetering. De pensioenvoorzieningen werden in het boekjaar geïndexeerd.  
 
Economische aspecten  
In 2013 werden geen bijzondere bijdragen geleverd aan afnemers, toeleveranciers en overheid. 
Stichting Apenheul Primate Conservation Trust (APCT) heeft na een aantal jaren een stabiele 
financiële basis. Apenheul heeft in 2013 een bedrag van € 59.503 ingezameld ten bate van 
natuurbehoudprojecten en overgedragen aan APCT. Bovendien betaalde Apenheul € 11.829 aan 
rente aan APCT voor het vruchtgebruik van de door APCT opgebouwde financiële reserve. Ten slotte 
heeft Apenheul uit de winst een bedrag van € 25.000 bestemd voor APCT. 
 

4 Toekomst 
 
De strategie “Sprankelend van Karakter” met een looptijd van drie jaar (2010-2012) is succesvol 
uitgevoerd en heeft meer dan bevredigende resultaten opgeleverd. De strategie was erop gericht op 
meerdere fronten stabiliteit te creëren. Na jaren van tegenvallende resultaten was het zowel voor de 
medewerkers als voor de financiële huishouding van belang weer “tot rust” te komen. 
Het succes van de strategie heeft ons in een uitstekende uitgangspositie voor de toekomst 
gemanoeuvreerd. Apenheul gaat in de komende jaren de nieuwe strategie “Mijn eigen Apenheul” 
implementeren. Deze is erop gericht al onze gasten te helpen een unieke eigen ervaring te laten 
hebben. Hiertoe zal onder andere de layout van het park wezenlijk moeten worden aangepast om 
meer flexibiliteit mogelijk te maken. Verder zal op allerlei manieren de betrokkenheid van alle 
stakeholders (de parkgasten voorop) bij Apenheul vergroot worden. Er is een activiteiten-programma 
opgesteld voor de komende vijf jaar (2013-2017). De investeringen in deze periode zullen aanzienlijk 
groter zijn dan in de afgelopen drie jaar. Het zwaartepunt van deze investeringen valt in de periode 
2015-2016. De zakelijke markt moet doorgroeien naar zo’n 15% van de totale omzet in 2017. 
 
Apenheul bouwt met deze strategie verder op de positionering “Herken jezelf” die nog veel 
mogelijkheden biedt. Het intensiveren van de beleving voor gasten, het blijven van een 
toonaangevend en innovatief dierenpark én het vergroten van de inspanningen voor natuurbehoud 
via APCT (vanaf nu gecommuniceerd als Apenheul Natuurbehoud Fonds) zullen een bijdrage leveren 
aan liefde voor de natuur bij betrokkenen en een (financieel) gezonde organisatie. 
   
Apeldoorn, juli 2014. 
 
 
C.E. de Ruiter, Algemeen directeur 
F.E. Rietkerk, Zoölogisch directeur 
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