
ZIE
ZOÖLOGISCH

C O N S E R V A T I O N  P R O T E C T I O N  E D U C A T I O N

ZiE-ZOO 

NIEUWSBRIEF
04/2021

INHOUD:

ZiE-ZOO uitgelicht:
Wild camel Protection Foundation     2

ZiE-ZOO nieuws:
Green Key           8

Manenwolf        10

Broedvogelinventarisatie    12

Spaanders        14

2021/2022        15

N ieuwsbrief  04/2021

D i e r e n p a r k  Z i E - ZOO  Z e e l a n d s e d i j k  1 4 B  5 4 0 8  S M  Vo l k e l



N ieuwsbrief  04/2021               2

Wilde Bactrische kamelen (Camelus ferus), genetisch verschillend 
van de gedomesticeerde soorten die in dierentuinen worden 
gehouden, worden ernstig bedreigd met ongeveer 1000 individuen
die in het wild leven.

Het doel van de WCPF is het beschermen van de ernstig bedreigde wilde kameel en zijn leefgebied in 

de kwetsbare en unieke woestijnen in Noordwest-China en Zuidwest-Mongolië. Alleen het gebied is zo 

groot dat autoriteiten van de Gobi niet alles kunnen patrouilleren. Daarom is het bieden van educatie 

belangrijk, willen we de wilde kameel beschermen. 

Als onderdeel van het project om de wilde kameel en zijn kwetsbare leefgebied te beschermen, heeft 

WCPF een educatieprogramma ontwikkeld. Dit programma omvat de voorbereiding van een serie 

meertalige educatieboeken voor schoolkinderen in China, Mongolië en wereldwijd. De serie heeft 

de volledige steun van zowel de Chinese als de Mongoolse autoriteiten, en wordt ook gebruikt in

bewustmakingscampagnes in de lokale gemeenschappen van het Lop Nur Wild Camel National 

Nature Reserve. 

Wild Camel Protection Foundation

3

WCPF

Educatie over de wilde kameel  
en zijn leefgebied begint al op 
jonge leeftijd



5N ieuwsbrief  04/2021               4

Wilde kamelen in hun 
natuurlijke leefomgeving
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         Dierenpark Zie-ZOO herkent het belang die de  

        rol van educatie speelt in de bescherming van  

        bedreigde diersoorten. Om het educatie-

        programma te ondersteunen doneren wij   

            geld om drie succesvolle educatieboeken te 

        kunnen publiceren. Met deze donatie kunnen  

        de boeken die zijn bijgewerkt met nieuwe   

        kaarten en plannen voor het Toli Bulag-Fok- 

        centrum, worden vertaald van het Engels naar  

        het Mongools. 

Tekst  Ivo Damen  Foto’s  Wild Camel Protection Foundation

Fokcentrum voor wilde kamelen

Voor volgend jaar hebben wij het WCPF toegezegd om ook de financiële kosten voor de lay-out 

van deze drie boeken te doneren. Hierna zijn de boeken klaar voor verspreiding onder 

Mongoolse schoolkinderen.

Wil je bijdragen aan onze inspanningen om bedreigde diersoorten te helpen! Dat kan!

Doneren kan op IBAN NL09 RABO 0120 0871 54 t.n.v. Stichting Zie-Zoo, onder vermelding van 

Zie-Zoölogisch. Of gebruik de doneerknop op onze website.

Bedankt voor je steun!

 

Meer weten over de wilde bactrische kameel: www.wildcamels.com
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Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven 
in de recreatie- en vrijetijdsbranche. Bedrijven met een Green Key 
keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder in te 
leveren op comfort en kwaliteit. Het Green Key keurmerk is te 
behalen op niveau Brons, Zilver of Goud.

Het Green Key programma wordt in Nederland beheerd door een speciale stichting, Stichting Keurmerk 

Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. Deze stichting heeft onafhankelijke keurmeesters, die organisaties keuren 

en een keurmerk kunnen toekennen. En dat is bij Dierenpark Zie-ZOO pas weer gebeurd.

Wat heeft Zie-Zoo dan gedaan?
Een paar voorbeelden:

- Binnen het park wordt er altijd duurzaam gebouwd met zoveel mogelijk hergebruik van  

  materialen.

- Waterbesparing. De waterkranen in het hoofdgebouw zijn waterbesparend. Regenwater  

  van het dak wordt bij het hoofdgebouw afgevoerd naar de vijver en bij het horecagebouw  

  in een ondergrondse tank opgeslagen en hergebruikt om de toiletten te spoelen.

- Energie besparing: Warmte wordt hier opgewekt met een warmtepomp, ook in het nieuwe  

  hoofdgebouw. En er zijn een paar honderd zonnepanelen waarmee het park zijn eigen  

  elektra opwekt. Op het dak van het nieuwe hoofdgebouw zijn nu ook zonnepanelen 

  aangebracht.

- Verlichting: overal LED-lampen en op verschillende plekken geen lichtschakelaars maar  

  sensoren waardoor het licht automatisch uit gaat als er niemand in de ruimte is.

- We hebben een helofytenfi lter, insektenhotel, sedumdaken en doen aan ecologisch 

  groenbeheer.

- En we vervangen waar mogelijk benzine voertuigen door elektrische.

Dierenpark ZiE-ZOO behaalt 
opnieuw hoogste keurmerk 
voor duurzaamheid!

Maar er is veel meer, denk bijvoorbeeld aan:
- Plastic is een groot probleem in de wereld. Binnen de horeca van het dierenpark zijn alle  

  plastic bakjes, bekers, rietjes (disposables) vervangen door composteerbaar materiaal.

- We promoten het scheiden van afval. Daarvoor zijn in het park speciale “wagentjes” 

  aanwezig met daarop containers waar afval kan worden gescheiden.

- Papieren materialen, zoals de folder, placemat, zelfs de servetten, zijn van gerecycled 

  papier.

- Schoonmaakmiddelen en zeep zijn milieuvriendelijk.

- Koffi  e, suiker en dergelijke zijn Fairtrade.

- Zelfs de vaatwasmachine heeft een milieukeurmerk

En zo is er teveel om op te noemen.

Dierenpark Zie-ZOO vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zeer 

belangrijk. Het park heeft ook een voorbeeldfunctie voor de bezoekers. Tenslotte is de aarde van ons 

allemaal en moeten we zorgvuldig met haar omgaan. Dat wil het dierenpark uitdragen. 

Het behalen van het Green Key keurmerk, niveau Goud, is een erkenning 

waar we heel trots op zijn!

HELP JIJ ONS MEE AFVAL SCHEIDEN?

In het park staan een aantal ’wagentjes’ met daarop 
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Zonnepanelen op het 
Zuid-Amerika gebouw
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MANEN
WOLF
Op maandag 29 november is ‘Joeba’ een 
jong manenwolf vrouwtje in Dierenpark 
ZiE-ZOO aangekomen. Joeba komt uit Parc 
Zoo du Reynou in Frankrijk.

Joeba verblijft nu nog achter de 
schermen waar ze kan wennen 
aan haar nieuwe verblijf en de 
dierverzorgers. Zo kan ze ook 
wennen aan ‘Bruno’ onze 
manenwolf man. Binnenkort zal 
Joeba samen met Bruno te zien 
zijn op het buitenperk.

Foto’s  Sven Houët, Stefan Halewijn

De transportkist met daarin manenwolf ‘Joeba’ wordt door 
dierverzorgers uitgeladen. Met behulp van de loader wordt 
de transportkist naar het verblijf van de manenwolven gebracht.
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BROEDVOGEL-
INVENTARISATIE
Om in kaart te brengen in hoeverre de inrichting en het 
beheer van het terrein van Dierenpark ZiE-ZOO bijdraagt 
aan biodiversiteit binnen het park is er in 2020 gestart 
met het uitvoeren van broedvogelinventarisaties in het 
dierenpark.

Deze inventarisaties worden uitgevoerd als onderdeel van het Broedvogel Monitoringsproject (BMP) van 

Sovon Vogelonderzoek Nederland. In 2021 werd de broedvogelinventarisatie herhaald. Gedurende 10 

bezoeken aan Dierenpark ZiE-ZOO werden 36 wilde inheemse vogelsoorten waargenomen. Er werden in 

totaal 124 territoria gevonden, verdeeld over 27 verschillende soorten. Met 41 territoria was de Huismus 

de meest algemene broedvogel, gevolgd door Houtduif (11 territoria) en Koolmees (7 territoria). Van 

drie soorten die op de Rode lijst van Nederlandse Broedvogels staan zijn territoria aangetroffen: Steenuil 

(status: kwetsbaar), Boerenzwaluw (status: gevoelig) en Huismus (status: gevoelig).

De resultaten van de inventarisatie kunnen worden gebruikt om het huidige terreinbeheer in kaart te 

brengen, en waar mogelijk te verbeteren. Ook kunnen de resultaten worden ingezet bij verschillende 

educatieve activiteiten die plaatsvinden in het dierenpark. De broedvogelinventarisatie zal in de 

komende jaren worden herhaald om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het voorkomen 

en de dichtheden van broedvogels in Dierenpark ZiE-ZOO in samenhang met de ontwikkeling van het 

terrein van het dierenpark. Het volledige rapport van de broedvogelinventarisatie 2021 is te  vinden op 

onze website: www.dierenparkziezoo.nl

Tekst  Noud van den Berg, Rick Meulendijks  Foto  John de Greef

2021

Kauw met kamelenwol 
in zijn snavel
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Afgelopen november was het weer tijd voor het groot
onderhoud van het bomenbestand in Dierenpark ZiE-ZOO.
Bij storm is het nu ook weer veilig in het park door het 
onderhoud van Vermeulen Boomadvies uit het dorp Zeeland.
Voor meer informatie: www.vermeulenboomadvies.nl

2021/2022

Het jaar 2021 zit er weer bijna op. Een jaar waarin corona nog steeds 

een stempel drukte op het dagelijks leven, en dus ook op het 

dierenpark. Het was ook het jaar van de opening van het nieuwe 

hoofdgebouw en de Wetlandvolière. Er zijn dit jaar veel 

werkzaamheden vericht in de voorbereiding naar de EAZA (European 

Association of Zoos and Aquaria) keuring die begin 2022 gepland staat. 

Meer over EAZA leest u in één van onze volgende nieuwsbrieven.
Foto  Tim van Laarhoven

SPAANDERS...
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Merry Christmas 

and a happy 

New Year

❄

Fijne feestdagen       
   een mooi 2022

Frohe Weihnachten 

und ein glückliches 

Neues Jahr

❄
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