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Decorandus wordt gedecoreerd vanwege zijn excelleren in zijn 
hoofdfunctie, en zijn grote mate van maatschappelijke betrokkenheid.  
Als algemeen directeur en eigenaar van Libéma heeft decorandus het 
bedrijf doorontwikkeld tot een van de grootste recreatieondernemingen 
van ons land. Met jaarlijks 5,1 miljoen gasten is Libéma met 22 locaties één 
van de grootste leisure concerns van Nederland. Locaties die onder de vlag 
van Libéma vallen, zijn onder andere Safaripark Beekse Bergen, Klimrijk 
Brabant, Brabanthallen ’s-Hertogenbosch, Omnisport Apeldoorn en 
Vakantiepark Beekse Bergen. Zijn persoonlijke inzet, passie en energie ligt 
aan bovenstaande expansie ten grondslag. Zijn bedrijfseconomische kwaliteiten, zijn vakkundigheid, 
betrokkenheid en gedrevenheid hebben aan de decennialange ontwikkeling van het bedrijf en de 
werkgelegenheid bijgedragen.  
Decorandus hecht geloof in publiek private samenwerkingsverbanden en hij is in staat gebleken om 
maatschappelijk relevante vrijetijdsvoorzieningen te creëren en te behouden door (nieuwe) 
exploitatievormen te bedenken en (opnieuw) in de markt te zetten, met zowel private als publieke 
partijen. Tevens wordt decorandus breed geroemd om zijn wijze van omgang met zorg voor zijn 
werknemers.  
Decorandus is van bijzondere betekenis voor de werkgelegenheid in de vrijetijdssector in ’s-
Hertogenbosch en omgeving. Hij maakt zich eveneens sterk voor het behoud van cultuur, natuur en 
sport. De ontwikkeling en realisatie van een groot safaripark (Hilvarenbeek) en een Dierenrijk 
(Mierlo) heeft hij succesvol opgezet, evenals een immens ooievaarsstation. Ook richtte decorandus 
een groot otterpark op.  
Daarnaast heeft hij in 1992 de European Association for Zoo’s and Aquaria (EAZA) mede opgericht. 
Decorandus bekommert zich om de instandhouding van bedreigde diersoorten en het is hem gelukt 
om alle dierentuinen in Europa hierbij aan te laten sluiten.  
Gericht op cultuur en sport heeft hij uiteenlopende onbezoldigde adviseurschappen bij bedrijven, 
overheid, kleinkunstinstellingen, culturele instellingen en stichtingen. Ook landelijke charitatieve 
doelen worden door decorandus persoonlijk ondersteund.  
Op sportief gebied is decorandus financieel en adviserend supportive aan de breedtesport en talrijke 
sportevenementen, waar onder Top Shelf Open en het internationale concours hippique Indoor 
Brabant. Met zijn nationaal en internationaal netwerk en zijn manier van (samen)werken maakt hem 
tot een van de meest invloedrijke personen in de vrijetijdssector in ons land. Wars van het op de 
voorgrond treden binnen sociale en maatschappelijke activiteiten en volledig in anonimiteit 
opereren, kenmerkt decorandus.  
Of het nu de inzet voor werkgelegenheid is (Aviodrome, Floriadegebouw of Zeelandhallen), het naar 
ons land halen van prestigieuze wielerevenementen, (zoals Giro en Tour de France) of zijn stuwende 
inzet en bedrijfseconomische kwaliteiten, decorandus wenst op de achtergrond en het liefste in stilte 
te opereren. Zijn persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zet hij - deels belangeloos - in voor (jonge) 
ondernemingen en – geheel belangeloos - voor maatschappelijke goede doelen.  
 
Gelet op de betekenis en inzet van de werkzaamheden voor Den Bosch, heeft - met dank aan de 
gemeente Maasdriel - de uitreiking in Den Bosch plaatsgevonden.  

 


