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Achtergrond

Resultaten

Uit het bezoekersonderzoek van Diergaarde Blijdorp blijkt dat
er een optimalisatie kans is voor de bewegwijzering en routing
door het park.

Het onderzoek geeft specifieke resultaten voor Diergaarde
Blijdorp, deze zijn niet algemeen interpreteerbaar. Wel kan er
een voorbeeld worden gegeven van de resultaten voor Blijdorp
met deze methode van onderzoek:
• Alle GPS locaties gecombineerd in de bouwkundige tekening
van Diergaarde Blijdorp:

Tot op heden wordt er vooral vanuit de organisatie zelf
gekeken naar wayfinding. De wensen en behoeften van
dagbezoekers worden daar nauwelijks in meegenomen. Om dit
in de toekomst wel te doen moet het bezoekersgedrag met
betrekking tot wayfinding in kaart worden gebracht.

Onderzoeksdoelstelling
Inzicht verkrijgen in het huidige wayfinding proces van
dagbezoekers en kansen vinden om dit te optimaliseren,
teneinde, aanbevelingen te doen om wayfindingprocessen in
het park te verbeteren.

Methode van onderzoek
Het boek Tourist Mobility and Advanced Tracking Technologies
(Shoval & Isaacson, 2009) geeft informatie over een
interessante onderzoeksmethode. Shoval & Isaacson
omschrijven dat zij een pilot onderzoek hebben gedaan met
GPS-tracking van gasten bij Port Aventura Resort in Salou. De
resultaten van dit onderzoek worden beschreven als ‘erg
positief’.
Er is gekozen om dezelfde methode toe te passen om het
bezoekersgedrag bij Diergaarde Blijdorp te meten.
Respondenten zijn, in tegenstelling tot het hierboven
omschreven pilot-onderzoek, uitgenodigd om deel te nemen.
Voor aanmelding was het vereist dat men de dierentuin niet,
tot 2 keer in de laatste twee jaar had bezocht. In totaal hebben
67 respondenten zich aangemeld om deel te nemen. Deze
respondenten zijn verdeeld over 16 aaneengesloten
onderzoeksdagen.
Bij aankomst hebben de respondenten de GPS-tracker
gekregen en zijn er twee algemene vragen gesteld. Vervolgens
konden zij het park vrij bezoeken en gaf het GPS device iedere
10 seconden de locatie door. Aan het einde van het bezoek
werden de respondenten opgevangen en zijn er drie
afsluitende vragen gesteld naar aanleiding van hun ervaringen
tijdens het bezoek.
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• Resultaten per respondent:
• Wandelroute door de tuin
• Exacte bezoekduur
• Niet bezochte delen van het park
• Tijd doorgebracht in Horeca
• Populariteit/dwell time van verschillende parkdelen
• Perceptie van respondent door open vragen
– Verschil tussen perceptie en data bestaat bij de
respondenten. Ze geven aan dat ze alles hebben
gezien terwijl de data aangeeft van niet.
• Er zijn relaties en verschillen tussen de resultaten uit het
bezoekersonderzoek en het GPS-onderzoek gevonden, deze
moeten nog worden onderzocht.

Reflectie op onderzoeksmethode
• Geeft betrouwbaardere resultaten tegenover methoden als
interviewen, door verschil tussen perceptie en
daadwerkelijk gedrag.
• Park/dierentuin specifieke resultaten.
• Foutmarge inbouwen in aantal respondenten, 10% meldde
af + 10% van de resultaten onbruikbaar door
betrouwbaarheid GPS devices.
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