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Corona maatregelen 

in ZiE-ZOO 
In de loop van maart dit jaar kwamen er steeds meer berichten naar 
buiten met updates over het corona virus en welke maatregelen er 
werden getroffen. Zo hadden we al strikte instructies over het 
handen wassen, in je elleboog niezen e.d. bij iedereen vast wel 
bekend ondertussen. Er kwamen steeds meer geluiden vanuit andere 
dierentuinen dat zij dichtgingen, zo ook bij Dierenpark Zie-ZOO. 
Zondag 15 maart was de laatste dag voordat Dierenpark Zie-ZOO 
dicht ging in verband met de Corona crisis. 
Vanaf 16 maart tot 20 mei was het park gesloten voor bezoekers en 
voor cliënten die dagbesteding hebben in Dierenpark Zie-ZOO. 
Hoewel er geen inkomsten waren ging het werk gewoon door, dieren 
die moesten verzorgd worden, het park werd opgeknapt en ook de 
nieuwbouw ging natuurlijk door.

Een veel gestelde vraag is, of we gedragsveranderingen hebben gezien bij de dieren bij het wegblijven 

van de bezoekers. Ondanks dat het wegblijven van bezoekers uiteraard voor meer rust zorgt, is het 

dierverzorging niet opgevallen dat de dieren daardoor anders reageerden.

Na de grootste piek in nieuwe Corona besmettingen werd er voorzichtig weer gepraat over het weer 

open gaan voor publiek. In de weken voor het opengaan hebben we meerdere Corona vergaderingen 

gehad over hoe we weer open konden gaan. Aan de hand van het overleg hebben we een plan 

opgesteld en die we hebben voorgelegd aan de veiligheidsregio Uden.

De belangrijkste pijlers in dit plan was de gezondheid van bezoekers, medewerkers en dieren.

De algemene richtlijnen van het RIVM waren hierin leidend. Zoals bij elk bedrijf worden bezoekers en 

medewerkers duidelijk gemaakt wat de richtlijnen zijn en wanneer ze geen toegang tot het park 

kregen en krijgen want de richtlijnen zijn nog steeds van toepassing.

foto Marion Manders

Om zoveel mogelijk contact tussen bezoekers (en medewerkers) te vermijden zijn er verschillende 

maatregelen genomen, zoals o.a.:

•	 Promoten online ticket verkoop

•	 Zoveel	mogelijk	contactloos	betalen

•	 Plastic	schermen	bij	de	kassa	en	de	balie

•	 Er	is	een	nieuwe	looproute	gemaakt	door	het	park,	om	de	bezoekers	zoveel	mogelijk	dezelfde		

 richting in te laten lopen. Daar waar doorgangen smal zijn, worden 1,5 m. markers aangebracht.

•	 De	speeltuin	alleen	toegankelijk	voor	kinderen	onder	12	jaar	en	max	1	volw.	begeleider	per	kind.

•	 Verspreid	door	het	park	staan	verschillende	handdesinfectiepunten.
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Tekst Tim van Laarhoven

Het is erg belangrijk dat alle regels en maatregelen voor iedereen duidelijk zijn, we hebben er daarom 

voor gekozen om alles in dezelfde stijl op te maken, waardoor het voor iedereen meteen duidelijk is, dat 

het om corona regels gaat. Voor de nieuwe route hebben we verkeersborden gebruikt, zodat dit erg 

herkenbaar is voor de bezoekers.

Van sommige diersoorten is het bekend dat ook zij besmet kunnen raken met het Corona virus, zoals 

primaten, katachtigen en marterachtigen. In Dierenpark Zie-ZOO, betreft het bijvoorbeeld om de slinger-

apen, nevelpanters en bonte marters. Om te voorkomen dat onze dieren besmet raakten met het virus 

hebben	we	naast	het	gebruikelijke	hygiëne	protocol	nog	extra	maatregelen	genomen.	Zo	heeft	elke	
dierverzorger een hand desinfectiemiddel in zijn/haar standaard uitrusting zitten. 

Bij aanvang en het einde van de werkzaamheden bij een van deze soorten desinfecteert de dierverzorger 

zijn handen. De dierverzorger komt ook niet binnen 1,5 m van het dier. Mocht het toch nodig zijn om een 

van deze soorten bijvoorbeeld te hanteren dan zijn er mondkapjes beschikbaar om de dieren en zichzelf 

te beschermen. 

Ook het publiek dient op min 1,5 m van de dieren te blijven. Bij de meeste van deze diersoorten moet 

het publiek toch al achter een barrière blijven. Daarnaast zijn de meeste dieren van nature schuw en 

komen zijn niet zo dicht bij de bezoekers. Daar waar we dit niet kunnen garanderen hebben we het 

verblijf afgezet met afzetlint.

We zijn nu ongeveer weer twee maanden open en het lijkt er op dat bezoekers goed overweg kunnen 

met de regels en maatregelen. Ook de medewerkers hebben zich de regels gewoon gemaakt en is 

iedereen blij dat we weer open zijn en dat op een veilige manier weer onze dieren kunnen laten zien en 

er over kunnen vertellen. 

SCHILDPAD & ZO
Wat is hij mooi geworden! de moerasvijver voor de Europese moerasschildpadden. 

Naast de schildpadden zitten er ook heel veel stekelbaarsjes in de vijver.

foto Stefan Halewijn
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ZiE-ZOO 

TALENT
Ik ben Robin, door de week ben ik assistent-dierenverzorger en op 
zaterdag kom ik ook als vrijwilliger in Dierenpark Zie-ZOO. Ik werk 
voornamelijk op afdeling 4 bij de Zuid-Amerikaanse dieren op de 
vlakte en in het Zuid-Amerika gebouw. Verder bij de witlippekari’s, 
Stellerzeearenden, Siberische wezels, manenwolven, boshonden, 
kangoeroes en bij de vicuña’s en de volières daarbij.

Ik	ben	begonnen	als	stagiaire	bij	Dierenpark	Zie-ZOO	sinds	augustus	2014.	In	juli	2015	ben	ik	als	
vrijwilliger	gaan	werken	op	de	zaterdagen	en	in	de	vakanties,	en	sinds	juni	2019	ben	ik	werkzaam	als	
assistent-dierenverzorger 3 dagen door de week. Door mijn doorzettingsvermogen, passie en mijn 

Wajong-uitkering was het mogelijk voor mij om bij Dierenpark Zie-ZOO te komen werken. Ik heb mijn 

Wajong-uitkering vanwege mijn beperking Myoclonus Dystonie en daarnaast heb ik een lichte vorm 

van Autisme. Ik ben al 6 jaar aan het werk bij Dierenpark Zie-ZOO.

Verder doe ik naast de dierenverzorging ook planten kweken voor de inrichting van het park en 

projecten	opzetten	zoals	met	de	planten.	Zo	heb	ik	al	gekweekt	met	4	soorten	naaldbomen	zoals	de	
bijzondere stoppelden Pinus aristata en verder de himalayaspar Picea smithiana, fijnspar Picea abies en 

Siberische zilverspar Abies sibirica. Van de agaves heb ik nu 5 soorten gekweekt o.a. een soort met 

daarvan twee variaties. Die soort is inheems in Arizona, VS waarvan de variant de Giant golden-flowered 

agave Agave chrysantha Giant, die wordt 3,5 meter in diameter breed en krijgt uiteindelijk een 

bloemsteel van 7 meter hoog waar mooie gouden bloemen in komen. Als laatste ben ik nog bezig met 

het kweken van Europese dwergpalm Chamaerops humilis de enigste palmsoort die van nature in het 

zuiden van Europa rond de Middellandse Zee voorkomt. Dus binnenkort zullen er steeds meer planten 

te zien zijn in het Dierenpark Zie-ZOO. De naaldbomen zijn nu nog heel klein, een paar centimeter. 

Ze zijn te zien bij het perk van de reuzenmiereneter. Verder zullen er projecten komen om de 

biodiversiteit te verhogen door onder andere de aanplant van inheemse planten die van oorsprong in 

Nederland voorkomen. 

R o b i n  v a n  d e r  H e i j d e n

“Ik doe dit heel graag 
omdat dit mijn passie is, 
die is begonnen met mijn 
interesse voor dieren, 
later heb ik ook meer 
interesse gekregen 
voor planten”
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DE ‘VISSER’ 

COLLECTIE
Binnenkort zal er in het ZiE-ZOÖ College een deel van de 
‘Visser’ collectie te zien zijn. Deze bijzondere collectie bestaat 
uit een vijftigtal geprepareerde roofvogels en uilen. 
De collectie is door Sjoerdje van der Laan aan ZiE-ZOO 
geschonken. Sjoerdje is een nichtje van Klaas en Tiete Visser, 
Klaas en Tiete hebben in 40 jaar deze collectie met veel gevoel 
en passie opgebouwd. 

Klaas Visser uit Leeuwarden en Tiete Visser uit Easternijtsjerk, een 

klein	dorp	bij	de	zeedijk,		leerden	elkaar	kennen	in	1956.	Tiete	werk-

te	toen	in	Leeuwarden.	In	1960	zijn	ze	getrouwd.	De	liefde	voor	de	
natuur zat er voor beide al vroeg in.  Samen op de brommer, brood-

jes, koffie en verrekijker mee de natuur in. Vogels kijken. Ze hadden 

beide een grote kennis van vogels, maar Tiete herkende de vogels 

soms sneller dan Klaas. In deze tochten is de liefde voor roofvogels 

ontstaan. Tiete voor uilen, vooral de kerkuil,  en Klaas voor 

roofvogels. Beeldjes  van uilen en roofvogels begonnen ze te 

verzamelen. Boeken, films, prenten en foto’s alles wat ze maar over 

roofvogels en uilen konden vinden. Op de brommer door Friesland, Groningen, Drenthe en 

Noord-Holland beurzen af. 

Begin	jaren	70	kochten	ze	een	opgezette	buizerd.	Ook	deze	werd	
met de brommer opgehaald. Tiete achterop met de vogel in 

een grote blauwe plastic zak. Het pronkstuk in de kamer. Al snel 

volgde de 1ste opgezette kerkuil. Ze raakten goed bevriend met 

enkele preparateurs in Nederland.  Als iemand van hen weer wat 

bijzonders had werden Klaas en Tiete gebeld. Soms moest de 

vogel van ver komen dus de brommer werd verruild voor de bus 

en de trein. Maar altijd werd de vogel vervoerd in de grote 

blauwe plastic zak.
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foto’s  Sjoerdje van der Laan, Stefan Halewijn

Zo breide de collectie zich langzaam uit. 

Er	kwamen	2	vitrines	te	staan	één	voor	de	
uilen	en	één	voor	de	roofvogels.	In	2001	
verhuisden ze naar een groter huis. Daar 

werd een slaapkamer helemaal ingericht 

voor alle vogels.  

Daardoor kwam er wat meer ruimte, en 

konden ze de verzameling nog wat 

uitbreiden. Klaas en Tiete hadden geen 

auto, ze waren altijd samen met de bus en 

trein op stap.  De grote blauwe plastic zak 

altijd mee.

In	2009	werd	Tiete	ziek	en	was	het	gedaan	
met verzamelen. Ze konden niet meer 

samen	op	stap.	In	2011	kwam	Tiete	te	
overlijden. Op haar rouwkaart prijkte een 

prachtige vliegende kerkuil. 

Voor Klaas was dit een hele klap. Maar na een 

jaar pakte hij de draad weer op en werd de 

verzameling toch nog weer uitgebreid met 

enkele prachtige vogels. Maar nu haalde hij 

ze samen met zijn oomzegger (neef ) in de 

auto op. 

In	2015	werd	Klaas	zelf	ziek	en	werd	de	
collectie niet meer aangevuld. Hij paste goed 

op de vogels en kon uren in het kamertje 

zitten te genieten van de mooie bijzondere 

collectie. 

Zijn grote wens was dat hij na zijn overlijden 

de collectie kon schenken aan een instelling  

waar ze tentoongesteld konden worden. Dan 

kon iedereen er van genieten.  

Klaas	overleed	16	mei	2020	en	zijn	wens	komt	
uit op deze mooie plek. 

De grote blauwe plastic zak lag nog steeds in 

het schuurtje maar kan nu weg. 

Één	van	de	vele	bijzondere	
soorten, de Afrikaanse 
zwarte kuifarend

Zeer zeldzaam en ernstig bedreigd, de Guyana kuifarend

Tekst  Sjoerdje van der Laan

Deel van de collectie

We willen Sjoerdje en haar man Haise 
ontzettend bedanken voor deze bijzondere 
schenking. Een prachtige educatieve aanvulling 
voor het ZiE-ZOÖ College.



N ieuwsbrief  02/2020            10 11

Dierenpark ZiE-ZOO 
ontvangt zeer zeldzame 
Vietnamese krokodilstaarthagedissen

Op 3 juni 2020 heeft dierenpark ZiE-ZOO in het kader van een nieuw 
internationaal conservatieproject als allereerste dierentuin een 
koppel Vietnamese krokodilstaarthagedissen ontvangen uit de 
dierentuin van Keulen.
Vietnamese krokodilstaarthagedissen zijn uitermate zeldzaam, met 
waarschijnlijk nog maar 200 dieren in de natuur. 
Vietnamese krokodilstaarthagedissen komen van nature alleen voor 
in Noord Vietnam. Natuurlijke populaties aldaar worden bedreigd 
met habitat destructie en de illegale jacht voor de dierenhandel. 
Het aantal dieren in het wild neemt daardoor in rap tempo af.

De dierentuin van Keulen werkt samen met het 

Me Linh Station for Biodiversity van het Institute of 

Ecology and Biological resources in Hanoi, Vietnam 

om daar een conservatie kweekstation op te zetten 

en om de lokale bevolking bewust te maken van de 

bedreigingen die de Vietnamese krokdilstaart-

hagedissen ondergaan.

Naast het kweekstation in Vietnam heeft de dieren-

tuin van Keulen in het eigen park een kweekproject 

opgezet met inbeslaggenomen dieren om deze soort 

te	behoeden	van	uitsterven.	In	2018	had	de	dieren-

tuin van Keulen de wereldprimeur met de eerste 

nakweek van deze bedreigde reptielensoort.

	

	

Dierenpark Zie-ZOO is de eerste dierentuin dat participeert in het nieuwe internationale conservatie 

project. In de toekomst, wanneer er meerdere dierentuinen zich hebben aangesloten en er voldoende 

jongen zijn geboren is het de bedoeling om dieren terug te sturen naar Vietnam om daar de 

gedecimeerde populaties te versterken en aan te vullen.

Dieren terug sturen naar het land van oorsprong kan niet zonder een gedegen bewustwording van de 

lokale bevolking om niet meer op deze prachtige reptielen te jagen maar om ze te beschermen. Daarom 

heeft	Dierenpark	Zie-ZOO	en	Stichting	Zie-ZOO	een	schenking	van	€	600,-	gedaan	aan	het	Me	Linh	
Station for Biodiversity dat bestemt is voor een educatie campagne voor de lokale bevolking.

De krokodilstaarthagedissen zitten 

momenteel nog achter de schermen 

om ze tot rust te laten komen in hun 

nieuwe omgeving. 

Tekst Tim van Laarhoven
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VER ANDERING

Iedere week een ander plaatje. 

Het nieuwe hoofdgebouw/entree ziet er elke 

week weer anders uit. Het schiet al aardig op.

Het nieuwe hoofdgebouw/entree begint al aardig vorm te krijgen. 
Tegels zijn gelijmd, muren gestuct, vloeren gesmeerd.

foto’s  John de Greef, Stefan Halewijn

Het hekwerk is voor een groot deel al geplaatst en er staan mooie 
lantaarnpalen op de parkeerplaats. De inrichting van de kelder is een 
meerjarig project, hier zullen uiteindelijk verschillende diersoorten 
in gehuisvest gaan worden.



PAS GEBOREN
1 beermarter, 3 witsnuitneusberen, 4 tayra’s, 4 corsac vosjes, 2 zebramangoesten, 

dwergmara, 3 capibara’s, Parma wallaby’s, grijze reuzenkangoeroe’s, patrijzen, 

parelhoenders.
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foto’s  Stefan Halewijn

De bouw van de ‘wetlands’ 

doorloopVolière waar o.a. 

flamingo’s in gehuisvest 

gaan worden gaat gestaag 

door. Via deze Volière 

lopen de bezoekers in de 

toekomst het dierenpark in.

Buiten wordt er met zwaar 

materiaal het grondwerk 

verzet. Langzaam worden de 

contouren van deze enorme 

Volière zichtbaar.

Het binnenverblijf is al voor 

het grootste deel klaar. 

Mooi gesmeerde vloeren met 

waterbassin. Er zijn twee 

binnenverblijven,	één	voor	de	
flamingo’s	en	één	voor	de	andere	
vogels die in de Volière komen.

foto  John de Greef

ZiE-ZOO 

BOUWEN
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