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Broedvogelinventarisatie
Dierenpark ZiE-ZOO 2020
In het voorjaar van 2020 hebben we bij Dierenpark Zie-Zoo een
broedvogelinventarisatie uitgevoerd, waarbij in kaart is gebracht
welke wilde vogelsoorten er in het park voorkomen. Hier volgt een
kort verslag over het hoe en waarom van dit project, met uiteraard
een overzicht van de resultaten.
Allereerst, waarom vogels inventariseren? Behalve dat het natuurlijk
super interessant is om te weten welke wilde vogels er bij Zie-Zoo te
vinden zijn, is het ook nog eens heel nuttig. De inventarisatie draagt
namelijk bij aan onderzoek naar de Nederlandse biodiversiteit, die
sterk onder druk staat. Dierenpark Zie-Zoo heeft biodiversiteit hoog
in het vaandel staan.
Op het terrein van Zie-Zoo komen gelukkig heel veel wilde dieren (én planten) voor. Bij de inrichting en
het beheer van het park wordt ook met deze soorten rekening gehouden. Om te controleren of het
beheer ook werkelijk bijdraagt aan de biodiversiteit is het erg belangrijk om te weten welke soorten er
op het terrein voorkomen (inventariseren heet dat) en dat is een flinke klus! Bij Zie-Zoo is dit jaar de
eerste stap gezet met een inventarisatie van broedvogels.
Waarom alleen broedvogels en niet alle vogels? Om er achter te komen of een gebied wel of niet
geschikt is voor bepaalde vogelsoorten is het van belang dat de vogels het gebied ook echt gebruiken.
Bijvoorbeeld voor het zoeken naar voedsel of als slaapplek. De aanwezigheid van toevallige voorbijgangers, zoals trekvogels die over komen vliegen of een korte tussenstop maken om wat bij te komen,
zegt niet meteen iets over de geschiktheid van het gebied voor vogels. De belangrijkste informatie wordt
verzameld wanneer vogels tot broeden komen. Dat wil namelijk zeggen dat de omgeving de vogels alles
biedt wat ze nodig hebben: voldoende ruimte, schuilgelegenheden, soortgenoten en voedsel voor
zichzelf én hun hongerige nageslacht.
Hoe hebben wij onderzocht welke vogels bij Zie-Zoo broeden? Veel vogels zijn schuw en laten zich
slecht zien (vooral in de broedtijd) en het vinden van nesten is knap lastig en bovendien niet wenselijk
omdat de vogels mogelijk verstoord worden. Gelukkig bestaat er een officiële methode voor het
inventariseren van broedvogels in Nederland.
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Deze is opgesteld door Sovon Vogelonderzoek Nederland, dé organisatie die het voorkomen en de
ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. Met de inventarisatie van afgelopen jaar doet Zie-Zoo
mee aan het broedvogelmonitoringproject (BMP) van Sovon, waardoor de in Volkel verzamelde resultaten meetellen in de landelijk verzamelde gegevens over Nederlandse vogels. Hiermee draagt Zie-Zoo
dus bij aan nationaal vogelonderzoek. Niet alleen leuk, maar dus ook erg belangrijk!
De broedvogelinventarisatie is uitgevoerd volgens de
richtlijnen van het BMP. Hiervoor hoefden we niet op
zoek te gaan naar nesten, maar was het genoeg om
territoria vast te stellen. De gemakkelijkste
manier om dat te doen, is het vinden van een fanatiek
zingende vogel. Vogels zingen namelijk niet alleen
voor hun partner, maar ook om soortgenoten (en dus
mogelijke concurrenten) duidelijk te maken waar de
grenzen van hun territorium liggen. Vogels inventariseren is dus vooral luisteren! Het is niet altijd
gemakkelijk om vogelzang te herkennen en uit elkaar
te houden, maar met enige ervaring is het zeker
te doen. De aanwezigheid van vogelpaartjes, nesten of
pas uitgevlogen jongen helpen ook bij het vaststellen
van een territorium, maar het is vooral de combinatie
van de verschillende waarnemingen die doorslaggevend is. Door de techniek van tegenwoordig hoeven
Heggenmus
de zorgvuldig verzamelde gegevens enkel ingevoerd
te worden in de computer en die rekent netjes uit of er wel of geen territorium toegekend kan worden.
Hier zit natuurlijk een enorme database achter die is opgebouwd na oneindig veel uren veldwerk
zonder computerhulp.
Wat kan Dierenpark Zie-Zoo dan met de resultaten? De aan- én afwezigheid van bepaalde vogelsoorten
zeggen veel over de inrichting en het beheer van het Zie-Zoo-terrein. Als vogels aanwezig zijn dan doen
we duidelijk iets goed, dat moeten we in stand houden en waar mogelijk meer gaan inzetten. Zijn
soorten die we wel op het terrein verwachten juist afwezig? Dan loont het om te kijken naar beheersmaatregelen die ook die soorten ten goede komen. Een broedvogelinventarisatie is het meest zinvol
wanneer deze jaarlijks herhaald wordt. Alleen dan kunnen veranderingen in het aantal broedvogels het
beste in beeld gebracht worden en worden de effecten van het beheer op de langere termijn zichtbaar.
Dan de resultaten. Tijdens 10 bezoeken verspreid over de periode maart tot en met juni (8 bij zonsopgang en 2 in de avond) zijn in totaal 32 vogelsoorten waargenomen, waarvan 22 soorten met een
territorium. Zie het bijgevoegde overzicht. In totaal zijn er 106 territoria vastgesteld. Dit is natuurlijk geen
exact aantal omdat er altijd vogels gemist worden, maar het is desondanks een mooie weergave van
welke soorten er in welke aantallen bij Zie-Zoo voorkomen.
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De absolute winnaar is ontegenzeggelijk de Huismus, met maar liefst 45 territoria! Dat is een heel goed
teken, want het gaat al een hele tijd erg slecht met de Huismus in Nederland. Dat zou je misschien niet zo
snel denken, maar dankzij vogelonderzoek zoals dat bij Zie-Zoo weten we dat het aantal broedparen in
Nederland sinds begin jaren tachtig met meer dan 50% is gedaald. Hoewel de aantallen nu gelukkig wat
zijn gestabiliseerd, staat de Huismus nog steeds op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels. Op deze
lijst staan soorten die in Nederland (om welke reden dan ook) worden bedreigd in hun voortbestaan.
De oorzaken van de achteruitgang van de Huismus zijn onder andere te vinden in veranderingen in de
woningbouw (steeds minder pannendaken waardoor nestplekken verdwijnen) en het beheer van stedelijk groen (minder struiken om te schuilen en minder insectenrijke vegetaties). Het is goed om te zien dat
de Huismussen het bij Zie-Zoo erg goed doen. Onder de dakpannen van het horecagebouw, de hoekjes
en kiertjes bij de dierverblijven en in de vele struiken die in het park groeien, vinden ze meer dan genoeg
schuilplekken en nestgelegenheid. Wat voedsel betreft profiteren ze absoluut van het feit dat in het park
dagelijks graan en meelwormen worden rondgestrooid. Dat geldt overigens ook voor de Houtduiven (10
territoria) en Turkse tortels (7 territoria).

Boerenzwaluwen

Andere Rode lijst-soorten die dit jaar bij
Zie-Zoo zijn gevonden zijn de Steenuil
en de Boerenzwaluw. De Steenuil was
een erg leuke verrassing die we tijdens
de eerste avondronde tegenkwamen.
Diezelfde ronde leverde zelfs een tweede wilde uilensoort op, een Kerkuil!
Een andere erg leuke verrassing waren
de Oeverlopers die de Zuid-Amerikavijver hadden gekozen als tussenstop
om bij te tanken tijdens hun jaarlijkse
trektocht naar het noorden. Dit leverde
uiteraard geen territorium op, maar de
soort is zeker het vermelden waard.

Een aantal Kleine plevieren bleef wat langer rondhangen bij de vijver, maar dat was niet genoeg voor
een territorium. Met de resultaten van de inventarisatie erbij kan nu kritischer gekeken worden naar het
terreinbeheer van het dierenpark, maar dit is natuurlijk nog maar het begin. Behalve vogels komen er
veel meer wilde plant- en diersoorten voor bij Zie-Zoo. In de toekomst is het ook interessant om andere
soortgroepen te inventariseren, zoals bijvoorbeeld vlinders en vleermuizen. Een grondige inventarisatie
vraagt veel tijd en de nodige expertise, maar het kan uiteraard ook laagdrempeliger. Kom je tijdens een
bezoek aan Zie-Zoo een wilde soort tegen? Geef het gerust door, bijvoorbeeld via Facebook, het liefste
met een foto of een goede beschrijving. Zo kan iedereen meehelpen de biodiversiteit van Zie-Zoo in
kaart te brengen. Van vogels en vlinders tot kevers en libellen, het kan allemaal.

Willen de wilde dieren niet meewerken, maar wil je toch genieten van inheemse vogels? Dat kan bij
Zie-Zoo altijd. Sinds dit jaar vind je bij ons namelijk een volière met Europese vogelsoorten waar je in
alle rust onze Nederlandse natuur van dichtbij kunt bewonderen. Waar in de buurt kom je anders nog
een Zomertortel tegen? Dit kleinste duifje van Nederland wordt sterk bedreigd in het wild. Dat geldt ook
voor de Patrijs, die elders in het park te vinden is. Dat is zeker een bezoekje waard!

Resultaten BMP 2020

Soort

Aantal territoria

Wilde eend

1

Holenduif

3

Houtduif

10

Turkse tortel

7

Kerkuil

1

Steenuil

1

Ekster

3

Kauw

3

Pimpelmees

2

Koolmees

5

Boerenzwaluw

2

Tjiftjaf

1

Zwartkop

1

Winterkoning

3

Boomkruiper

1

Spreeuw

1

Merel

3

Roodborst

3

Huismus

45

Heggenmus

3

Vink

5

Putter

2
Putter

Tekst Noud van den Berg Foto’s John de Greef
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ZiE-ZOO

Onze 28 medewerkers hebben allen een afstand tot school of de arbeidsmarkt en vinden
bij ons dagbesteding of volgen een traject
richting betaald werk. Per medewerker bekijken we wat hij/zij nodig heeft en wat wij kunnen bieden. We maken samen een plan wat
afgestemd is op de cliënt zelf en waarin ruimte
is voor zijn/haar interesses. Samen
werken we aan de leerdoelen van de cliënt die
we regelmatig evalueren met begeleider(s)
en/of ouders. Een korte lijn en heldere communicatie is hierin erg belangrijk. Deze doelen
omvatten vaak onder andere het vergroten
van zelfstandigheid, samenwerken en het
opdoen van levens/ en werkvaardigheden.

TA L ENT

Mijn naam is Dennis Jaspers, ik ben 39 jaar oud en woonachtig in
Valkenswaard. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als
ambulant (thuis)begeleider voor mensen met autisme ben ik
inmiddels twee jaar werkzaam bij ZieZOO vanuit het Regionaal
Autisme Centrum. Samen met mijn collega Jelle Popieul begeleiden
wij mensen met een vorm van autisme die dagbesteding volgen op
ons dierenpark.
ZieZOO is de eerste zorgdierentuin van Nederland. Net als een gewone dierentuin bieden we hier werk
in de dierverzorging (schoonmaken, observeren, voeren, water en hooi aanvullen etc.), parkonderhoud
(snoeien, schoffelen, blad harken, aanplanten, onkruid wieden etc.) en werk in de technische dienst
(werken met gereedschap, bouwen en onderhouden van verblijven, etc.).
Het stukje ‘zorg’ voor de dierentuin betekent dat bij ons het hele werken is aangepast op mensen met
autisme. Zo werken wij met veel structuur, visualisaties, verlaagde (werk)druk en is er altijd professionele
begeleiding aanwezig. Veiligheid staat bij ons altijd voorop, zo zijn er verschillende maatregelen
getroffen om de werkomgeving van onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken.
Zo werken wij met werkkaartjes. Hierop staat per kaartje en taak met picto’s en in stappen uitgelegd,
zodat de zelfstandigheid van de cliënten vergroot wordt en zij altijd weten wat zij moeten doen en
kunnen verwachten. Zo bieden wij zowel een fysiek veilige omgeving, maar maken we ook een mentaal
veilige omgeving waar cliënten zich prettig voelen en ze de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.
Het werken binnen een dierenpark is voor veel van onze medewerkers een droom die uitkomt. Dieren
hebben vaak een rustgevende werking op mensen met autisme (is ‘veilig’ want het gedrag is duidelijk en
dieren oordelen niet zoals veel mensen wel doen). We maken hier ook gebruik van door bepaalde dieren
in te zetten als spanningsreductie als de belasting even te hoog wordt. Onze medewerkers kunnen dan
bijvoorbeeld een rondje gaan wandelen met onze tamme alpaca Paco.

Verreweg de meeste medewerkers binnen de
dagbesteding werken in de dierverzorging en
parkonderhoud. Op maat kunnen echter ook
andere werkzaamheden geboden worden
zoals werken in de horeca of bij de technische
dienst. Ook wordt er op dit moment hard
gewerkt aan een eigen plek voor onze medewerkers op het terrein waar zij andere vormen
van dagbesteding kunnen volgen. Denk
hierbij aan creatieve werkzaamheden,
kweekopstellingen, een groenten en plantenkas en een moestuin welke de medewerkers
bij zullen gaan houden.

OO
Z
e
i
Z
OO
gZ

“Hopelijk kunnen we op Zor
die manier in de toekomst
nog meer mensen met
autisme een unieke en fijne
dagbestedingsplek bieden
op ons mooie dierenpark!”

Dennis Jaspers
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Een in een dierentuin geboren dier zal zelden leven in een
omgeving die zo rijk is aan prikkels als zijn soortgenoot in de
natuur. Dierentuinen doen veel moeite om natuurlijk gedrag
te stimuleren. Gedragsverrijking, ook wel omgevingsverrijking of animal enrichment genoemd streeft er naar de
kwaliteit van leven, van in dierentuin gehouden dieren te
verbeteren. De term verrijking wordt meestal gebruikt om
door verandering in de omgeving van het dier het fysieke en
psychische welzijn te vergroten. Er zijn verschillende
manieren om te verrijken, en In principe werkt verrijking
bij alle diersoorten.

VERRIJKING
H E T S T I M U L E R E N VAN
NAT U U R L I J K GE DR AG
N ieuwsbrief 03/2020
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Er zijn veel situaties waarbij de term verrijking wordt gebruikt. Je zou verrijking kunnen omschrijven als
‘iedere verandering in het leven van het dier of in de omgeving van het dier die voordelen oplevert
zonder negatieve effecten/bijkomstigheden’. Doel van verrijking is om natuurlijk gedrag- of een
gedragsverandering te stimuleren. Je moet dan wel weten wat het natuurlijke gedrag van een bepaalde
diersoort is en of je een gekweekt/gefokt dier nog
wel kunt vergelijken met een wilde soortgenoot?
Voor je verrijking inzet heb je kennis nodig van
het natuurlijk gedrag van het dier. Er moet goed
gekeken worden naar welke soort verrijking past
bij de diersoort en bij de situatie. Belangrijk bij het
inzetten van verrijking is veiligheid, het dier mag
op geen enkele manier schade ondervinden van
de verrijking. De verrijking moet dus ‘soortproof’
gemaakt worden. Hygiëne is ook heel belangrijk
bij het maken van een verrijking, het moet goed
schoon te maken zijn. Ook duurzaamheid en
materiaalgebruik zijn belangrijk, zodat de
verrijking meerdere malen gebruikt kan worden.
Dierentuinen hebben het liefst verrijkingen met een natuurlijke uitstraling die past in de setting van
het dierverblijf, daar ligt vaak een grote uitdaging: soortproof, veilig, makkelijk schoon te maken, en het
moet er ook nog mooi uitzien.
Verrijking bestaat in vele vormen en het is soms lastig om dit in een categorie te zetten. Een verrijking
kan effect hebben op verschillende gebieden, bijvoorbeeld een puzzelfeeder kan zowel onder lichamelijke, cognitieve en voedselverrijking vallen. De volgende categorieën in verrijking kunnen worden
onderscheiden:

Voedselverrijking

verrijking waarbij voedsel centraal staat. Deze vorm van verrijking is heel
bekend. Dieren in de natuur besteden veel tijd aan het zoeken naar voedsel.
Het verspreiden van voedsel of het anders aanbieden van voedsel zorgt
ervoor dat het dier langer bezig is of meer moeite moet doen om het
voedsel te krijgen.
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Voorbeelden van voedselverrijking zijn onder andere: het verspreiden of
verstoppen van voedsel in het dierverblijf, het stimuleren van het probleem
oplossend vermogen van bepaalde soorten waarbij het dier echt moeite
moet doen om bij de beloning (voedsel) te komen, het aanbieden van
takken voor bladetende soorten, het verspreiden van meelwormen/krekels.

Fysieke verrijking

fysieke verrijking wordt ook wel omgevingsverrijking genoemd.
Onder omgevingsverrijking vallen alle aanpassingen die in het verblijf
worden gebruikt om het natuurlijke gedrag te stimuleren. Iedere
verandering in het verblijf zowel structureel als tijdelijk (bijvoorbeeld
klimobjecten), of de aanwezigheid van objecten welke het dier kan
manipuleren of hanteren (speeltjes). Ook beplanting en bodembedekking
zijn heel belangrijk.

Zintuigelijke verrijking alles wat de zintuigen van het dier stimuleert bijvoorbeeld het gebruik van
geuren of geluiden. Predator- of prooigeuren, feromonen introduceren in
een dierverblijf. Dieren kunnen soms meer natuurlijk gedrag laten zien
als ze geluiden uit de natuur horen. Geluid en geur kunnen ook tot
stress leiden, dit is natuurlijk niet de bedoeling en moet vermeden
worden.

Sociale verrijking

interactie met andere dieren van dezelfde soort of met een andere
diersoort. Dieren die samen of in groepen worden gehuisvest vertonen veel
meer natuurlijk gedrag. ze zijn de hele dag bezig met rangorde, voeding,
spelen. ook het plaatsen van verschillende diersoorten in een verblijf
(gemengd verblijf ) kan natuurlijk gedrag stimuleren.

Cognitieve verrijking

stimuleert het probleemoplossend vermogen en stimuleert het mentale
welzijn van het dier. Dier moet nadenken, samenwerken, ‘gereedschap’
gebruiken om aan beloning/voedsel te komen.
Studenten van diverse Helicon Opleidingen doen elk jaar een
verrijkingsopdracht in Dierenpark ZiE-ZOO. De studenten
maken dan verrijkingen voor diverse diersoorten. Op de foto’s
het resultaat van een aantal gemaakte verrijkingen.

‘Het aanbieden van verrijking
verhoogt het fysieke welzijn,
de ruimtelijke coördinatie, het
gebruik van het verblijf, en
verbetert de voortplanting’
(Chamove, 1998)
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VAN ZAND NAAR GRAS
De komende maanden gaat de vlakte van het Zuid-Amerika gedeelte op de
schop. Er zal onder andere riet gezet worden in de vijver en er wordt gras
gezaaid. Dit kan betekenen dat er een aantal diersoorten niet- of minder te
zien zullen zijn. Om het gras een kans te geven zullen onze tapir en capibara’s
tijdelijk of misschien ook blijvend uit de diercollectie van het dierenpark
verdwijnen. We hopen in het voorjaar een mooi groen verblijf te hebben zodat
er weer volop van de dieren genoten kan worden.

GE SP OT...
N ieuwsbrief 03/2020
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Het is zeker de moeite waard om in de ochtend, of tegen sluitingstijd eens een
tijdje stil te staan bij het verblijf van de Siberische wezels. Alleen een glimp van
deze mooie dieren is genoeg. Je moet wat geduld hebben, maar als je er dan
een ziet...
foto John de Greef
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ZiE-ZOO
BOUWEN

De metamorfose...,
waar vroeger de wallaby’s
en pauwen gehuisvest waren
lopen nu jufferkraanvogels
en Kirk’s dikdiks.
Er is door de dierverzorgers in de
afgelopen maanden hard gewerkt om
het wallabyverblijf dikdikproof te
maken. Er zijn bomen en struiken
aangeplant en er is gras ingezaaid.
De Technische Dienst heeft een mooi
nachtverblijf met buitenren gebouwd
zodat de dieren met nachtvorst naar
binnen kunnen.
Er wordt momenteel aan diverse dierverblijven gewerkt: Wetland doorloopvolière, volière naast de nieuwe
hoofdingang, verblijf voor de
Afrikaanse wilde honden.

VERHUISD

De afgelopen maanden zijn er vanuit ZiE-ZOO een aantal dieren naar andere
dierentuinen verhuisd: 2 sheltopusiks naar Nürnberg, 5 nandoes naar
Zonnegloed, 3 raven naar Anholter Schweiz, 2 nevelratten naar Pairi Daiza.

foto Stefan Halewijn
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foto’s Stefan Halewijn
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ZiE-ZOO
COLOFON
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