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woord van de voorzItter

2018 was een jubileumjaar. en wat voor één. 175 jaar 
KMDA is gevierd. goed gevierd. Leve de ZOO! Letterlijk 
ook de titel van het succesvolle televisieprogramma van 
Arnout Hauben dat iedereen meetrok in het dagelijkse 
reilen en zeilen van de Antwerpse ZOO, maar ook in 
haar rijke geschiedenis. De spektakelmusical ZOO of 
Life zette de ZOO én de Koningin elisabethzaal in het 
elisabeth Center nog eens extra in de schijnwerpers. 
Maar liefst 715 vrijwilligers gaven er het beste van 
zichzelf, naast 14 bekende vlaamse musicalsterren. 
en meer dan 36.000 toeschouwers zagen dat het goed 
was. graag zien, veel passie en de kracht van magie … 
daar draaide ZOO of Life om. 

en daar draait het uiteindelijk om bij de KMDA. graag 
zien, veel passie en kracht. Die drie kernwoorden 
kwamen extra naar boven toen gitzwarte donderwolken 
zich verzamelden boven Planckendael. Na de euforie 
rond de geboorte van de baby-olifantjes volgde in de 
zomer het overlijden van een volwassen olifant en twee 
van de kleintjes. Daarenboven verloren we een leeuwin 
na een ontsnapping. De donderwolken pakten samen 
tot een storm. een wervelstorm…
graag zien, passie en kracht hielpen iedereen er 
heelhuids door. Planckendael rechtte de rug en ging 
door. Het aantal dagbezoekers nam lichtjes af, maar 
ZOO Planckendael sloot het jaar toch af met 838.000 
bezoekers. Dat ondanks de heetste zomer aller tijden.

Die hitte had een invloed op de bezoekersaantallen bij 
alle dierentuinen in europa. en toch: ZOO Antwerpen 
wist - als koppige en sterke dame - tegen de europese 
trend in te gaan met 944.000 dagbezoekers, een 
stijging tegenover 901.000 dierenliefhebbers in het 
recordjaar 2017. Ook de belangrijkste barometer voor 
de appreciatie van de parken, het aantal abonnees, 
klokte af op een nieuw record met een stijging van 
2.316 tegenover het vorige recordjaar 2017. Deze 
68.249 abonnementen vertegenwoordigen ongeveer 
200.000 abonnees. 

Nu ik dit hier neerschrijf, verbaast het me helemaal 
niet. 17 jaar al ervaar ik de passie en de kracht binnen 
de KMDA, 12 jaar daarvan vanop de voorzittersstoel. 
Ik kan niet anders dan fier terugblikken. Fier op wat 
gerealiseerd is aan projecten. Maar vooral op het feit 
dat de organisatie van een erg intern gerichte naar 
een meer klantgerichte organisatie geëvolueerd is. Ik 
ben erg tevreden met het sterke engagement en de 
kwaliteit van àlle medewerkers die samen de KMDA 
vormen.

Nu is het tijd om de fakkel door te geven. Het 
huishoudelijk reglement van de Raad van Bestuur stelt 
dat een bestuurder maximaal 3 mandaten van 6 jaar 
mag opnemen. Waarvan maximaal 2 mandaten van 
6 jaar als voorzitter. Daarom neemt Prof. Dr. Herwig 
Leirs bij de volgende Algemene vergadering het roer 
over. Herwig Leirs is al sinds 24 april 2008 lid van 
de Raad van Bestuur van de KMDA. Hij is hoogleraar 
binnen het departement Biologie aan de Universiteit 
Antwerpen en voorzitter van de Raad van Bestuur van 
de Universiteit Antwerpen.

Uiteraard sluit ik af met een dankwoord, gericht aan de 
leden van de Raad van Bestuur voor hun tomeloze inzet. 
Hier past ook lof voor de twee directeurs, Rudy van 
eysendeyk en Dries Herpoelaert, en hun directieleden 
waarmee ik de afgelopen decennia constructief mocht 
samenwerken. Ook een dankwoordje aan de vlaamse 
regering, vertegenwoordigd door Mark Andries, en aan 
de steden Antwerpen en Mechelen. 

Ik kijk met een gerust hart naar de toekomst. De juiste 
mensen staan aan het roer. 

Rudy Broeckaert

voorzitter Raad van Bestuur KMDA vzw
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Dit rapport is opgesteld voor de KMDA vzw. Tot de Koninklijke Maatschappij Dierkunde Antwerpen vzw, kort-
weg de KMDA, behoren ZOO Antwerpen, elisabeth Center Antwerp, Flanders Meeting & Convention Center 
Antwerp, ZOO Planckendael en De Zegge, een natuurgebied in geel. 

Historiek
De wetenschappelijke vereniging KMDA startte in 1843 als burgerlijke vennootschap die later een nv werd. 
De KMDA vzw nam in 1985 alle operaties over en kreeg het patrimonium ter beschikking gesteld via een 
erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw. 

In 2013 werd de KMDA Private stichting opgericht waarin de aandelen van de KMDA Onroerend Patrimo-
nium Nv ondergebracht werden. Deze Private stichting heeft een belangeloos doel, gelijklopend aan dat van 
de vzw, en bezit een ruime meerderheid van de aandelen van de KMDA OP Nv. 

De Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de Private stichting.

organIsatIe

vzw

Onroerend Patrimonium NV

Private Stichting

81% aandelen

verpacht alle gronden aan




