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GESCHIEDENIS VAN BURGERS' ZOO, VIER GENERATIES BURGERS-VAN HOOFF
In 2013 is het 100-jarig bestaan van Burgers’ Zoo gevierd. In bewondering voor de natuur
hebben vier generaties Burgers - van Hooff zich ingezet voor het welzijn van exotische
dieren. Zij hebben gestreefd naar een dierenpark met ruime verblijven die zoveel mogelijk
overeenkomen met de oorspronkelijke leefgebieden. Ecodisplay's zijn deze genoemd waarin
dieren in een sociaal verband kunnen samenleven. Doordat de bezoekers de dieren en hun
natuurlijk gedrag beleven, worden zij zich bewust van het belang van het behoud van de
diversiteit van natuur en milieu.
Stichter van het eerste particuliere dierenpark in Nederland is Johan Burgers (1870 – 1943).
De tweede generatie, Reinier en Lucie van Hooff-Burgers weet in de Slag om Arnhem met
gevaar voor eigen leven het park in stand te houden. De derde generatie, Antoon en Greet
van Hooff-Wierenga breidt Burgers’ Dierenpark uit van 12 tot 42 hectaren. Het biedt veel
ruimte aan sociaal levende diergroepen in revolutionaire ecodisplay's, zoals de Safari, de
Bush, de Desert en de Ocean. Nu leidt de vierde generatie, Alex en Bertine van HooffNusselder het park. De Zoo heeft een stevige zakelijke basis met een groot congrescentrum,
een binnenspeeltuin, en een Zuidoost Aziatisch regenwoud. Het eeuwfeest van de
Koninklijke Burgers’ Zoo is dan ook groots gevierd.
Het hoogtepunt van 2017 was de opening van de Mangrovehal, waarin de natte natuur van
Belize is nagebootst. Burgers' beheert daar samen met het Zwitserse Papliorama een groot
natuurreservaat Shipstern. In de Mangrove zijn de zeekoeien de belangrijkste bewoners
samen met de talrijke tropische vlinders. Jaarlijks worden grote geldprijzen aan jonge
natuurbeschermers uitgereikt door de aan Burgers' Zoo gelieerde stichting Future For
Nature. Zij biedt financiële en praktische ondersteuning aan echte helden, die zich inzetten
voor het behoud van bedreigde diersoorten en hun leefomgeving. Burgers' Zoo in Arnhem is
al sinds jaren een van de vooraanstaande parken in Europa, met uitstekende fokresultaten
van zeldzame, nu beschermde diersoorten.
Johanna van Nieuwstadt-van Hooff vertelt over het wel en wee van de familie. Van 2006 tot
2016 was zij samen met haar man verantwoordelijk voor het archief en het jubileumboek.
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