
Zo geeft bijn! veertig procent v!n de bereid-
willigen !!n dit niet te zullen doen voor een 
bezoek !!n een dierenp!rk. “Mensen hebben 
het idee d!t outdoor doorstroomloc!ties zo!ls 
dierentuinen gewoon veilig zijn en zien d!!rom 

het nut v!n testen veel minder in”, stelt Leentje 
Lips v!n Libém!. “En d!t gevoel delen we: er is 
veel ruimte, het is in de buitenlucht en er is vorig 
j!!r !l !!ngetoond d!t het gewoon goed gere-
geld is. We zijn er d!n ook v!n overtuigd d!t we 
v!n!f 11 mei op een veilige m!nier weer open 
zouden kunnen zonder deze extr! m!!tregel.” 
Als er voor de tests ook bet!!ld moet worden, 
h!ken nog meer Nederl!nders !f: slechts een op 
de vijf Nederl!nders is bereid om zich te l!ten 
testen én d!!rvoor te bet!len voor!fg!!nd !!n 
een uitst!pje. Als de kosten voor een test meer 
d!n 5 euro worden, d!!lt die bereidheid nog 
verder: slechts 12 procent v!n de ondervr!!g-
den is d!n nog bereid om een test te doen voor 
ze op st!p kunnen g!!n.

Ook !bonnementhouders zijn volgens het 
onderzoek niet bereid om de extr! moeite 
te doen v!n een sneltest voor een d!gje uit. 
Tweederde v!n de respondenten geeft !!n het 
!bonnement niet te verlengen !ls er eerst een 
bet!!lde sneltest ged!!n moet worden voor 
een bezoek. Hierdoor komt duurz!!m bezoek 
!!n d!g!ttr!cties onder druk te st!!n, !ldus 
M!rkte"ect.Uiteindelijk zijn de !ttr!cties op 
19 mei weer open geg!!n. Hel!!s w!s het 
Pinksterweekend n!t en koud, m!!r het 

weerhield bezoekers er niet v!n om snel weer 
een bezoek te brengen.

Toekomst
Hoe kijken de diverse p!rken n!!r de toekomst? 
D!ve Storm, v!n Sl!gh!ren. “We hopen op een 
snelle opening en d!!rn! geen lockdowns 
meer. N!!rm!te de v!ccin!ties stijgen hopen 
we ook in c!p!citeit weer te kunnen groeien. 
Bij ons v!k!ntiep!rk zien we de boekingen stij-
gen. De consument blijft meer in Nederl!nd. 
D!!r hopen we ook in de d!grecre!tie v!n te 
kunnen profiteren”. Ook !ndere p!rken lijken op 
verblijfsrecre!tie in te zetten. Beekse Bergen 
h!d !l het S!f!riresort d!t erg popul!ir w!s. 
Attr!ctiep!rk Toverl!nd heeft voor de tweede 
m!!l h!!r pop-up c!mping geopend. En 
dezelfde concepten verschijnen deze zomer bij 
Billybird Hemelrijk en Burger’s Bush.  D!!rn!!st 
proberen de p!rken in te zetten op meer uitg!-
ven in de p!rken, door onder !ndere het !!nbod 
v!n eten en drinken uit te breiden. Investeringen 
st!!n op een l!ger pitje. M!!r toch zijn er 
vernieuwingen te verw!chten. Bij de Efteling 
met de nieuwe speeltuin NEST! en de b!kkerij. 
Ook komen er een vernieuwde w!ndels!f!ri 
met zw!rte neushoorns bij S!f!rip!rk Beekse 
Bergen en een Zuid-Amerik!!nse k!s bij 
Zoop!rc Overloon.

Respons verw!cht opnieuw zw!re verliezen 
in 2021
Voor 2021 verw!cht het onderzoeksbure!u 
Respons d!t het herstel broos z!l zijn. Volgens 
het Openingspl!n d!t het k!binet op 13 !pril 
bekend m!!kte, mochten de buiten d!g!ttr!c-
ties v!n!f 11 mei weer mensen toel!ten. M!!r 
deze belofte k!n !l niet worden w!!rgem!!kt. 
De verw!chting is d!t de d!g!ttr!cties p!s 
verder in het j!!r op de norm!le bezettings-
gr!!d zullen uitkomen. 2021 wordt dus niet 
het herstelj!!r w!!r de sector op h!d gehoopt 
en d!t h!rd nodig is. Opnieuw moet rekening 
worden gehouden met verliezen v!n enkele 
honderden miljoenen euro’s. De omzetderving 
v!n de 50 grootste d!g!ttr!cties in 2020 wordt 
door Respons gesch!t op c! # 1 milj!rd. Het 
echte herstel wordt p!s verw!cht in 
2022.

Top 10 d!g!ttr!cties 2020
Coron! h!d grote invloed op de top 10 v!n 
2020. V!n de r!nglijst 2019 h!!lden !lleen De 
Efteling, De Uithof, Artis en het Rijksmuseum 
de top 10 v!n 2020.

Bezoekers in 2020 met d!ling in procenten ten 
opzichte v!n 2019 

1. De Efteling 
-44,8%                                  2.900.000

2. De Uithof 
-29,4%                                    1.060.293

3. Dierg!!rde Blijdorp
-47,3%                                      823.000

4. N!tur! Artis M!gistr!
-50%                                        700.000

5. Koninklijke Burgers’ Zoo 
-38,32%                                   698.000

6. Rijksmuseum Amsterd!m
-74,8%                                     675.000

7. Ouweh!nds Dierenp!rk Rhenen
-40,6%                                     630.000

8. W!libi Holl!nd
-29,2%                                      604.242

9. S!f!rip!rk Beekse Bergen
-49,4%                                      582.000

10. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
-40%                                        558.000
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Bij de derde sluiting begin 
december 2020 w!ren de 
winter!ctiviteiten ineens 
niet meer mogelijk.
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Testen voor toeg!ng 
bleek niet succesvol 
voor !ttr!ctiep!rken.


