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INLEIDING

Op 3 september 2002 werd er een overeenkomst gesloten met Gemeente Epe om Dierenpark Wissel 
te verplaatsen naar de Horsthoek in Vemde. De naam zou dan gewijzigd worden in Pangea Parc. 
Na een bijna twaalf jaar durend proces, bleek de verwerving van de gronden voor de ontsluiting 
van de Horsthoek een onmogelijke opgave en kon realisatie op deze locatie geen doorgang vinden.

Met gemeente Epe is daarna, medio 2013, afgesproken dat herontwikkeling op de bestaande locatie 
mogelijk moet worden gemaakt. Dierenpak Wissel heeft de gronden voor deze herontwikkeling 
al in bezit. Er zal een functieverandering moeten worden doorgevoerd en een wijziging van het 
bestemmingsplan moeten plaatsvinden.

Voor de herontwikkeling van Dierenpark Wissel is een herschikking van de locatie noodzakelijk. 
Enerzijds om een verbeterde situatie voor omwonenden te realiseren en anderzijds om de 
herontwikkeling optimaal gestalte te kunnen geven.

Aan de noordoost zijde wordt een gedeelte van het huidige park van functie veranderd van 
dierenpark naar wonen. Het Lemureneiland, de Speeltuin en Paviljoen verdwijnen van deze plek, 
hetgeen aanzienlijk meer rust betekent voor de omwonenden. De huidige woonbestemmingen op 
het Eshuis en de Achterste Molenhoeve komen door de functieverandering naar dierenpark in ruil 
hiermee te vervallen.
Een toekomstige bestemming wonen op verschillende percelen wordt gezien als een realistische en 
belangrijke bijdrage aan de financiering.



HISTORIE

In 1711 werd een boerderij gebouwd aan de Tongerense beek. De boerderij, die er nog steeds staat 
en tegen het huidige park aanligt, kreeg al snel een waterrad en molenstenen en kon zijn eigen 
koren malen.
Begin 20e eeuw werd de maalderij een chemische wasserij met als handelsnaam ‘De Achterste 
Molen’. Omstreeks 1955 begonnen de eigenaren, de heer en mevrouw Eshuis, allerlei diersoorten 
op hun terrein van ongeveer 2 ha te verzamelen. Op 25 maart 1967 werd het inmiddels ontstane 
dierenpark onder de naam ‘Dierenvreugd De Achterste Molen’ voor bezoekers opengesteld.

In het begin had het park het moeilijk door problemen met de gemeente over de openstelling van 
het park en verwijsborden naar het park. De aanleg van nieuwe wegen in de omgeving van het 
park maakten dat het park moeilijk vindbaar werd. De bezoekersaantallen bleven in de jaren ’70 
hangen op ongeveer 30.000 op jaarbasis.

In 1984 werd het park verkocht aan de heer J. Th. Wunderink. In het park werden verscheidende 
verblijven vernieuwd en de bezoekersaantallen groeiden door naar 35.000 tot 40.000 bezoekers 
per jaar. De naam werd veranderd in ‘Dierenpark Wissel’.

Op 1 februari 1994 werd het park overgenomen door Palmary Parcs B.V. te Warnsveld. Er werd 
direct gewerkt aan een nieuw concept en dit werd planmatig tot uitvoering gebracht. In 1997 werd 
Dierenpark Wissel uitgenodigd om lid te worden van de EAZA (European Association of Zoos 
and Aquaria). Voor de directie, staf en medewerkers van het park betekende het een doorbraak 
en erkenning dat het park kwalitatief op het niveau staat van de grote dierenparken in Nederland.
Ook de marketing werd professioneel opgezet. Door alle veranderingen en inspanningen kwamen 
er tot 2009 jaarlijks zo’n 185.000 bezoekers naar het park. In de afgelopen jaren is dit aantal 
teruggelopen tot circa 100.000 bezoekers.



MOMENTUM

-  Het oppervlak van het huidige park bestrijkt circa twee hectare;

-  In de diercollectie zijn diersoorten uit de verschillende werelddelen vertegenwoordigd,  
 met een specialisatie in kleine bijzondere dieren die je niet snel tegenkomt in andere  
 dierentuinen;

-  De diercollectie bestaat uit zo’n 70 verschillende diersoorten bestaande uit ongeveer 350  
 dieren;

-  Dieren die onder andere gehuisvest zijn, zijn kleine panda´s, ringstaartmaki´s,   
 stokstaartjes, doodshoofdapen, flamingo´s, konijnuilen, witgezichtsaki´s en Zuid-  
 Amerikaanse tapir. De ruim 470 jaar oude Tongerense beek stroomt door het hele park  
 en is het domein van pinguïns, pelikanen, capibara’s en speelse kleinklauwotters; 

-  Dierenpark Wissel heeft als enige dierentuin in Europa de Congo-mangabey in de   
 diercollectie en als enige dierentuin in Nederland diersoorten als de boomkangoeroe; 

-  Dierenpark Wissel is sinds 1997 lid van de European Association of Zoos and Aquaria  
 (EAZA);

-  Er zijn ongeveer 13 mensen vast in dienst, 20 oproepkrachten en 10 vrijwilligers;

-  Het park is elke dag van het jaar geopend.



BESTAANDE SITUATIE



BENCHMARKING

Het concept voor de herontwikkeling van Dierenpark Wissel is innovatief en uniek te noemen, 
maar met behoud van de kleinschaligheid die nu ook zo kenmerkend is voor het park.

Qua bedrijfsstrategie wordt er van de‘Blue Ocean’ filosofie uitgegaan. Het unieke concept creëert 
marktruimte in plaats van de concurrentie aan te gaan met andere dagrecreatieve voorzieningen.

De doelgroep van Dierenpark Wissel zijn gezinnen met kinderen tot 12 jaar, families en 
gezelschappen, senioren en zorginstellingen. De senioren zullen, door de demografische 
ontwikkelingen, de komende jaren steeds belangrijker worden. Het concept van Dierenpark Wissel 
zal ook voor de senioren een zeer hoge attentiewaarde bevatten. 

In een straal van plusminus 30 kilometer om de projectlocatie wonen ongeveer 500.000 inwoners, 
waarvan zo’n 75% tot de doelgroep behoort. Op de Veluwe zijn jaarlijks nagenoeg 10 miljoen 
overnachtingen.

Het innovatieve en unieke karakter van Dierenpark Wissel, in combinatie met de diversiteit in 
het aanbod van belevingen en de inwoner- en toeristaantallen in de directe omgeving, zal jaarlijks 
135.000 bezoekers trekken.

De spin-off van Dierenpark is aanzienlijk, de bezoeker besteedt buiten het park € 8,- tot € 10.- in 
de naaste omgeving. Dit betekent een extra omzet voor de ondernemers in Epe van tenminste 1 
miljoen euro.

Ook zal het park zoveel mogelijk gebruik maken van plaatselijke leveranciers en bedrijven, zowel 
in de herontwikkelingsfase als tijdens de exploitatie. Het aantal werknemers zal in de jaren van 
en na de herontwikkeling met ongeveer 25 % toenemen. Er wordt hierbij bewust gekeken naar 
inschakeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij geven graag ouderen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking de kans te werken in 
deze bijzondere omgeving.



HERONTWIKKELING

Dierenpark Wissel wordt herontwikkeld met als basis het aanwezige kleinschalige dierenpark.
Het park krijgt vernieuwende, ruimere en zeer natuurlijke habitats. Verder vindt er een uitbreiding 
plaats van het huidige park. In het uitbreidingsgebied zullen een aantal nieuwe spectaculaire 
habitats worden ontwikkeld, waar bijzondere diersoorten te bewonderen zijn waaronder cheeta’s, 
gibbons, kamelen, reuzenschildpadden, gazellen, wombats, ibissen, roofvogels etc. 

Zeldzame wat kleinere diersoorten, die men in andere dierentuinen niet vaak ziet, blijven centraal 
staan in Dierenpark Wissel. Op vele eilandjes en in lommerrijke doorloopverblijven ontmoet men 
boomkangoeroes, ringstaartmaki’s, dwergnijlpaarden, pinguïns en vele andere soorten.

Monkey Centre wordt een bijzonder vormgegeven gebouw met innovatieve buitenverblijven.
De grootste dwergapencollectie van Europa wordt hier gehuisvest.



De nieuwe entree van het park wordt samen met een souvenirshop ondergebracht in een paviljoen 
in het uitbreidingsgebied.  Het restaurant wordt gevestigd in de uit 1711 stammende boerderij “De 
Achterste Molenhoeve”. Hier vlakbij zal ook een nieuwe speeltuin en theater worden gerealiseerd.
Op de locatie van het nu in gebruik zijnde paviljoen met speeltuin en op de plek van het 
lemureneiland zullen een aantal woningen worden ontwikkeld op ruime kavels.
De huidige parkeerplaatsen verdwijnen en een nieuw parkeerpark wordt aangelegd. Het geheel 
wordt omzoomd met beukenhagen en er zullen vele bomen worden aangeplant die voor schaduw 
zorgen.

Bestaande habitats en voorzieningen worden gefaseerd gerevitaliseerd of geheel vernieuwd.

In de eindfase van de herontwikkeling zal de werf worden verplaatst. Hierdoor kunnen de 
personeelsvoorzieningen worden aangepast aan de eisen van de tijd. De werf wordt landschappelijk 
ingepast en door streekeigen beplanting aan het zicht worden onttrokken.

Het herontwikkelde Dierenpark Wissel zal zich kenmerken door een zeer natuurlijke uitstraling 
die wordt gecreëerd op basis van technieken ‘Less Money, More Value’, ‘Landscape Immersion’, 
‘Nature Settings’ en ‘Meet & Greet’. Gezamenlijk zorgen deze technieken voor een spannende en 
afwisselende beleving van het dierenpark, waarbij de bezoeker door een natuurlijk en rijk beplant 
park loopt en regelmatig, op onverwachte momenten heel dicht bij de dieren komt te staan. 
In Dierenpark Wissel zullen verschillende leefomgevingen van diersoorten aanwezig zijn, waar de 
bezoeker in kan kijken of doorheen kan lopen. Hierdoor waant men zich steeds weer in een andere 
omgeving.
Meet & Greet laat de bezoekers op unieke wijze bijzondere diersoorten van heel dichtbij ontmoeten. 
Meet & Greet gaat verder dan het enkel zien van dieren, zoals in de meeste dierentuinen, maar laat 
de bezoeker ervaren hoe dieren zich gedragen. Hierdoor ontstaat bewustwording en respect voor 
de dierenwereld. 



PLATTEGROND NA HERONTWIKKELING



STAPPENPLAN

De herontwikkeling van Dierenpark Wissel zal als een militaire operatie uitgevoerd moeten 
worden. Door de functieverschuivingen en het behouden en laten groeien van de impact is het 
van groot belang de juiste momenten te kiezen voor de specifieke ontwikkelingen. Investeringen 
uit de exploitatie worden gepleegd op het moment dat dit mogelijk is door de groeiende 
aantrekkingskracht van de ontwikkelingen.

Fase A
De eerste fase betreft het verplaatsen van de horeca-activiteiten naar de boerderij “De Achterste 
Molenhoeve”. Het gebouw met bijgebouwen en de buitenruimte dienen hiertoe te worden 
aangepast. Ook de speeltuin en het theater worden in deze fase gerelocaliseerd naar de locatie ten 
zuiden van de boerderij.
In fase A dient de Woesterbergweg te worden verlegd naar haar toekomstige locatie en kan het 
parkeerpark worden aangelegd. 
Naar het toekomstige tracé van de Woesterbergweg en belangrijke punten in het park dienen de 
nutsvoorzieningen te worden verlegd.

Fase B
Tijdens de tweede fase kan de locatie aan de noordwestzijde boven de beek worden heringericht.
Het Apenarium en de Apenhof kunnen worden gerevitaliseerd.
Ook dienen er in deze fase nieuwe biotopen te worden aangelegd om andere biotopen te vervangen.
De toekomstige bouwkavels kunnen in deze periode verder geschikt worden gemaakt.

Fase C
In Fase C, het betreft hier de jaren 2016-2017, kan de complete infrastructuur voor het ‘nieuwe’ 
park worden aangelegd. Ook de nieuwe routing, dat wil zeggen de padenstructuur, wordt in deze 
fase geheel gerealiseerd. Het nieuwe entreegebouw kan worden gebouwd en het aantal habitats en 
de binnen- en buitenverblijven, worden sterk uitgebreid.
In deze fase zal ook de impact toenemen met als gevolg van een groeiend bezoekersaantal die 
verdere ontwikkelingen in fase D mogelijk maken. Het park wordt in deze periode voorzien van 
noodzakelijke nieuwe inrichtingselementen als straatmeubilair en educatieve voorzieningen.

Fase D
In de eindfase (2018-2020) wordt het park vervolmaakt, worden er bijzondere nieuwe habitats 
aangelegd en zal de impact voor het publiek enorm zijn toegenomen. In deze fase wordt ook de 
werf verplaatst naar de nieuwe locatie.
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