
Het DolfijndoMijn, zoals het gebouw van Dolfi-
narium heet, was meer dan vier decennia
geleden het allereerste overdekte dolfijnenthea-

ter ter wereld. Afgelopen winter is het gebouw compleet 
gerenoveerd en heeft het zijn oude vorm teruggekre-
gen. Een stap terug in de tijd is het echter allerminst, 
aangezien binnen in de koepel veel technische vernieu-

wingen zijn doorgevoerd. Het decor in het vernieuwde 
DolfijndoMijn bestaat uit zeven grote projectieschermen 
waarop door middel van 3D video mapping de mooiste 
landschappen kunnen worden geprojecteerd, waardoor 
de dolfijnen straks in steeds wisselende fraaie decors hun 
kunsten vertonen. 

Duurzame verbouwing
De verbouwing van het DolfijndoMijn lag volgens 
Sietze Hess van het Dolfinarium al langer in de plan-
ning. “Het gebouw stamt uit 1968 en is indertijd neer-
gezet voor een periode van vijftig jaar. Maar je wilt ook 
gewoon vernieuwen en dat geldt dan met name ook voor 
de dolfijnenshow, aangezien dat toch hét hoogtepunt is 
voor bezoekers van het Dolfinarium. De plannen voor 
de verbouwing dateren van een paar jaar geleden, maar 
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Het koepelgebouw in het Dolfinarium in Harderwijk 
is welbekend. Het markante gebouw is nu geheel in 
oude staat teruggebracht en tegelijkertijd uitgerust 
met de nieuwste hightech apparatuur. Zo zwemmen 
de dolfijnen zwemmen straks door landschappen van 
de hele wereld door middel van 3D video mapping. 
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eind oktober vorig jaar is de klus echt 
begonnen.” Het Dolfinarium heeft 
daarbij gekozen voor een zo duurzaam 
mogelijke manier van verbouwen, geeft 
Hess aan: “Dat zit ‘m bijvoorbeeld ook 
al in de bedrijven die we selecteren. Ze 
zijn gecertificeerd op het gebied van 
duurzaamheid en we hebben het qua 
leveranciers ook vooral regionaal en 
plaatselijk gezocht, ook een vorm van 
duurzaamheid natuurlijk. Verder is er 
goed gelet op de materiaalkeuze en de 
manier van luchtbehandeling en is ook 
tijdens de bouw het afval voortdurend 
goed gescheiden.” 

Aqua Bella
De keuze voor maatschappelijk ver-
antwoorde opererende bedrijven is 
bewust en sluit aan bij Aqua Bella, 
de nieuwe dolfijnenshow die in het 

DolfijndoMijn wordt opgevoerd. Hess: 
“Het is de meest moderne en ver-
nieuwende dolfijnenshow van Europa 
en daarmee eigenlijk ook van de 
wereld. Dat zit ‘m in de video map-
ping technieken die worden toegepast, 
maar zeker ook in het verhaal. Het is 
namelijk niet zomaar een verhaaltje, 
er zit ook echt een boodschap in die 
past bij het hele duurzame karakter 
van het Dolfinarium: wees zuinig op de 
wereld! We laten de wereld zien door 
de ogen van de dolfijnen. Je ziet het 
afvalprobleem in de oceanen, we zien 
ijs afbrokkelen op de Noordpool, maar 
komen een olifant, leeuw en neushoorn 
voorbij. Zo tonen we de problemen 
in veel verschillende delen van de 
wereld. We laten het de mensen in het 
DolfijndoMijn echt beleven, dat werkt 
beter dan een bordje met uitleg bij de 

dieren. We laten het ze ervaren, zo 
komt het echt bij de bezoekers binnen 
en leren ze er hopelijk ook daadwerke-
lijk van.”

Verfrissende aankleding
Naast particuliere bezoekers ontvangt 
het Dolfinarium ook graag bezoekers 
uit het zakelijke segment. Ook zij kun-
nen genieten van de dolfijnenshow 
Aqua Bella, bijvoorbeeld door deze in 
te zetten voor een spectaculaire ope-
ning, onderbreking of afsluiting van 
een evenement. Al dan niet in combi-
natie met de andere zakelijke loca-
ties kan er een programma op maat 
worden samengesteld. Dus mocht er 
nog een hittegolf komen dit jaar, dan 
hoef je niet lang na te denken over een 
verfrissende aankleding van je zakelijke 
bijeenkomst. 
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