
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
09/2022

INHOUD:

ZiE-ZOO uitgelicht:
Beermarters op de weegschaal    2

Onderzoek in ZiE-ZOO         8

Meer biodiversiteit in de tuin    12

ZiE-ZOO nieuws:
De ‘Basement’        4

ZiE-ZOO Blitz        11

Bouwen         14

Geboren               15

N ieuwsbrief  09/2022

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  14B  5 4 0 8  S M  Vo l k e l Vanaf dit nr. tellen we de 
Nieuwsbrieven door. Dit is 
de 9e in de reeks.



N ieuwsbrief  09/2022               2

Als dierverzorger hebben we verschillende taken die we uitvoeren. 
De allerbelangrijkste taak is het welzijn van onze dieren. Voor een 
dierverzorger is het bij veel diersoorten vrij snel te zien als er iets mis 
is met een dier. 

Bij een aantal diersoorten is het lastig en zie je aan de ‘buitenkant’ niks. Een goed voorbeeld van zo’n dier 

is de beermarter. Door zijn dikke vacht zie je nauwelijks of het dier ‘te dik’ of juist ‘te mager’ is. Als een 

dier te mager is kan dit met voeding te maken hebben, maar het kan ook een onderliggende ziekte 

betekenen. Het wegen van dieren is daarom een goede manier om de conditie te bepalen en in de gaten 

te houden. 

Om diervriendelijk te werk te gaan worden de beermarters getraind om uit vrije wil op de weegschaal te 

gaan staan. Het is geen optie om de dieren te vangen en te hanteren, dat levert veel te veel stress op. 

Het voordeel wat de beermarters hebben is dat ze makkelijk en snel leren. Zolang ze beloond worden 

met iets lekkers zijn ze ook bereid om er wat voor te doen. 

De gewichten van de dieren worden geregistreerd, en mochten we merken dat een beermarter te veel 

gewicht verliest dan kunnen we daar meteen op inspelen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het gewicht 

van het dier toeneemt, dit was het geval bij één van de beermartervrouwtjes. Tijdens het wegen zagen 

we een stijgende lijn in de toename van het gewicht waardoor we het vermoeden kregen dat ze drachtig 

was. Je kunt door regelmatig te wegen en de toename van het gewicht de groei van het jong een beetje 

in de gaten houden. Dit beermartervrouwtje heeft een gezond jong gekregen. 

We trainen binnen ZiE-ZOO een aantal diersoorten voor de weegmomenten. De dieren lopen uit vrije 

wil de weegschaal op en krijgen wat lekkers als beloning. Hands off (zonder ze te moeten hanteren of 

fixeren). Dit geeft voor de dieren ook geen stress, door de beloning hebben de dieren een prettige 

ervaring en zal het steeds makkelijker worden om ze te wegen. Onze beermarters staan gemiddeld om 

de twee weken op de weegschaal.
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BEERMARTERS

Beermarter op de weegschaal

op de weegschaal

Tekst en Foto’s  Sven Houet
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BASEMENT
Creatieve dagbesteding
       Dankzij de samenwerking tussen   
       Dierenpark ZiE-ZOO en het 
       Regionaal Autisme Centrum werken  
       sinds 2013 mensen met een vorm  
       van autisme in het dierenpark. 
       De meeste mensen waren toen   
       werkzaam in dierverzorging en 
       groenvoorziening. 
       
       Zo’n anderhalf jaar geleden werd duidelijk dat er 

       binnen de dagbesteding in Dierenpark ZiE-ZOO 

       behoefte was aan meer verschillende soorten   

                    dagbesteding. Naast dierverzorging willen cliënten  

       ook graag creatief bezig zijn en er werd ook   

       nagedacht over de mogelijkheden om dagbesteding  

       in de horeca ta laten plaatsvinden. Hier is toen   

       een projectplan voor geschreven. Onder het   

       gebouw van de horeca zit een kelder en grote keuken.  

       Door de nieuwe voerkeuken en kantine in het nieuwe 

       hoofdgebouw ontstonden er dus meer mogelijkheden.

       

       De oude voerkeuken, opslag en kantine zijn helemaal  

       omgebouwd. In de oude kantine is ruimte gemaakt  

       waar cliënten kunnen bakken en koken. Dankzij de  

       moestuin die eveneens door cliënten wordt bij-

       gehouden maken ze op twee dagdelen in de week de  

       heerlijkste soepen. Ook komen er de lekkerste 

       brownies en muffins uit deze keuken! De nieuwe 

       creatieve kelder heeft de naam ‘Basement’ gekregen.
‘bakken en 
koken in de 
‘Basement’
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       Het kostte wat meer tijd om de opslagruimte om te  

       bouwen naar een creatief atelier. Nadat er onder 

       andere een plafond met daglichtlampen is 

       geplaatst zijn de creatieve activiteiten begonnen. 

       Ondertussen wordt er al weer drie maanden van deze  

       ruimte gebruik gemaakt. Dieren vormen de inspiratie  

       voor diverse producten, onder andere: kaarten, 

       gehaakte knuffels, beschilderde borden en bekers, er  

       worden ook potten en schalen gebakken en 

       beschilderd. De creatieve club wordt begeleid door  

       Marian Bouwman.

       Marian Bouwman is de nieuwste aanwinst binnen   

       het begeleidingsteam wat bij Dierenpark ZiE-ZOO   

       werkzaam is. Ze heeft bij de zorgboerderij in Reek de  

       creatieve dagbesteding begeleidt en doet dat   

                    nu bij ZiE-ZOO. Marian is al 15 jaar werkzaam in    

       de zorg. Marian heeft een docentenopleiding   

       gedaan en was ze kostuumontwerpster bij de Duitse  

       opera. Toen ze haar man leerde kennen is Marian naar 

       Nederland teruggekeerd. Na een omscholing kon ze  

       beginnen in de gehandicaptenzorg waarna ze bij de  

       zorgboerderij in Reek is gaan werken. Nu kan ze al   

       haar creativiteit en kennis kwijt in het creatieve team  

       wat bij ZiE-ZOO werkzaam is.

       Binnenkort zijn de producten die gemaakt  
       worden in de ‘Basement’ te bewonderen en  
       te koop in het park.      
       Nieuwsgierig naar wat er allemaal gemaakt  
       wordt! kom snel een keer kijken in ZiE-ZOO!

Tekst  Anouk Noortman  Foto’s  Stefan Halewijn, Anouk Noortman

‘kaarten, knuffels, 
borden en bekers’

‘er worden 
hele mooie 
producten 
gemaakt’
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Dierentuinen zijn een belangrijke plek om onderzoek te doen, zo 
ook in Dierenpark ZiE-ZOO. Dankzij de kennis die opgedaan wordt 
met die onderzoeken kunnen we de natuur beter beschermen en 
het dierenwelzijn verbeteren. We zijn dan ook erg blij met de 
onderzoeken die momenteel in ons park worden uitgevoerd.

Het eerste onderzoek wat dit jaar in ons park is gestart is een samenwerking met “Operatie zomertortel”.

Jennifer Vreugdehil-Rowlands is de projectcoördinator van het zomertortel onderzoek in de provincie 

Zeeland dat bijdraagt aan de internationale bescherming van deze soort. Nadat het contact was gelegd 

om onze hulp bij het onderzoek aan te bieden wordt er door een student van het Van Hall Larenstein 

(opleiding Diermanagement) voor de periode februari t/m juni een onderzoek gestart. 

We doen een onderzoek voor “Operatie zomertortel” naar de invloed van het aanbrengen van gps 

zenders bij de vogels. De gps zenders geven belangrijke informatie over de zomertortels die kunnen 

bijdragen aan de bescherming van de in het wild levende zomertortels.

Het tweede onderzoek dat wordt uitgevoerd door een student van de HAS Hogeschool in Den Bosch is 

gebaseerd op diergedrag, we zullen in een Nieuwsbrief later dit jaar hierop terug komen. 

Met deze twee onderzoeken zijn we het jaar goed gestart, in de komende jaren zal ZiE-ZOO meer 

onderzoeken gaan doen. Volg jij zelf een studie in biologie, diermanagement, diergedrag, diervoeding, 

dierenwelzijn en lijkt het je leuk om onderzoek te doen in Dierenpark ZiE-ZOO mail dan voor de 

mogelijkheden naar conservatie@dierenparkziezoo.nl

O N D E R Z O E K
IN DIERENPARK ZiE-ZOO

Zomertortel met rugzender

De rugzender weegt ongeveer 4 gram

De vogels worden zorgvuldig bekeken. 
Gewicht en diverse afmetingen worden 
geregistreerd.
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“Ik ben Nick (29) en loop stage bij Dierenpark ZiE-ZOO vanuit mijn 

opleiding Diermanagement. Tijdens mijn stage ga ik me focussen op de 

europese zomertortel. Deze vogel komt van nature voor in heel Europa, 

ook in Nederland. De soort wordt sterk bedreigd, voornamelijk door 

habitatverlies veroorzaakt door intensieve landbouw

In de afgelopen 40 jaar is de populatie in Nederland met meer dan 90% achteruit gegaan! Om deze 

afname te stoppen en de zomertortel te kunnen redden is het van groot belang dat we voldoende 

informatie hebben over het gedrag van de soort. Een veel gebruikte manier waarbij dit bij vogels wordt 

gedaan is het plaatsen van een harnasje met daarop een zender bevestigd. Een soort van rugzakje met 

een gps zender. Hiermee kunnen onder andere migratie(vlieg) patronen en nestlocaties van de vogels

worden bestudeerd. Hoewel dit systeem al veelvuldig wordt gebruikt in onderzoeken wereldwijd, is er 

nog altijd behoefte aan onderzoek naar de invloed van deze ‘rugzakjes’ op het natuurlijk gedrag en 

welzijn van dieren.

Daarom is er dit onderzoek in een samenwerking met experts om de invloed van de zender op het 

gedrag en welzijn bij de zomertortel te onderzoeken. Ik hoop dat dit onderzoek kan bijdragen aan de 

verdere bescherming van de zomertortel in het wild.

In de toekomst zou ik nog veel meer onderzoek willen gaan doen, zowel binnen dierentuinen als in de 

natuur. Een bijdrage aan het behoud van de biodiversiteit die onze planeet zo prachtig maakt.

Ik ben de komende maanden nog bezig met het onderzoek in Dierenpark ZiE-ZOO. Kom vooral kijken in 

ZiE-ZOO, mocht je me tegenkomen vertel ik er graag nog meer over!

ZIE-ZOO Blitz
In het weekend van 11-12 juni wordt de 
eerste ZiE-ZOO Blitz georganiseerd! Dit 
weekend zal in zijn geheel in het teken 
staan van de lokale biodiversiteit.
Tijdens de ZiE-ZOO Blitz onderzoeken we twee dagen lang welke planten en dier-

soorten er voorkomen in Dierenpark ZiE-ZOO. Verschillende vrijwilligers helpen ons 

hierbij, ook jij kunt ons helpen zoeken! In het ZiE-ZOO College komt een scorebord 

waarop alle gevonden soorten worden bijgehouden. 

Momenteel zijn we nog druk met het plannen van de verschillende activiteiten 
voor dat weekend. Zo kan je straks nachtvlinders bekijken en op zoek gaan naar 

verschillende waterdiertjes in onze poel.

Je kunt je aanmelden voor de vroege vogelwandeling en/of de vleermuissafari. 

Houd daarom de komende weken Facebook en Instagram goed in de gaten voor 

meer informatie over het weekend. 

Ben je enthousiast geworden voor het ZiE-ZOO Blitz weekend zet dan 11 en 12 juni 

alvast in je agenda. En kun je echt niet wachten ga dan in je eigen tuin eens op 

ontdekking naar wat er allemaal leeft en groeit. Op pagina 12 en 13 van deze 

Nieuwsbrief vind je een aantal tips over wat je zelf kunt doen om de biodiversiteit in 

je tuin te verbeteren.

11Foto’s  John de Greef
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BIODIVERSITEIT

Bouw je eigen
insectenhotel
Het kan best makkelijk gemaakt 

worden. Een oud (wijn)kistje gevuld 

met holle stengels, dennenappels, 

hooi, stro, boomstammetjes met 

gaten (niet helemaal doorboren en 

verschillende maten boortjes gebruiken), 

bakstenen met gaten. Je kunt vast 

nog meer  dingen bedenken. Om de 

materialen op zijn plek te houden 

kun je er wat gaas voor maken.  

Je kunt je insectenhotel natuurlijk 

zo groot maken als je zelf wil. Plaats 

je insectenhotel in de buurt van 

bloemen en planten.

O

IN DE TUIN!MEER
Biodiversiteit 
in de tuin
Iedereen kan in zijn eigen tuin meer 

biodiversiteit krijgen! Je hebt er niet 

veel ruimte voor nodig. 

Zorg voor plaatsen waar vogels en 

insecten hun nest kunnen maken, hang 

bijvoorbeeld nestkastjes op en bouw 

een insectenhotel.

Geurige en kleurige planten trekken 

insecten aan. Hoe meer bloemen hoe 

beter. Deze bevatten stuifmeel en 

nectar, voedsel voor allerlei bijen, 

hommels en vlinders.

Laat in de herfst ook eens wat takken 

en blad liggen, veel dieren zullen u 

dankbaar zijn.
D I E R E N P A R K

ZiE-ZOO

TEGEL-
WIPPEN
Het doel van het tegelwippen is 

het vervangen van tegels voor 

groen. Je wipt er een tegel uit en 

plant er bloemen of planten voor 

in de plaats. Zo kun je een steentje 

bijdragen aan een groenere en 

gezondere leefomgeving.

Goed voor de biodiversiteit en 

het regenwater wordt ook weer 

makkelijker in de grond 

opgenomen. 

Volg ZiE-ZOO ook via 
instagram en facebook
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De contouren van het nieuwe thema ‘berggebied(en)’ 

worden per week meer zichtbaar. In het berggebied zullen 

waarschijnlijk de sneeuwpanter, sneeuwgeit, lammergier, kea 

en Europese siesel (Europese grondeekhoorn) gehuisvest gaan worden. 

Het is weer lente en er zijn inmiddels weer een aantal jonge dieren te 

zien in het park: 4 dwergmangoesten, 1 Kirks dikdik, 1 kameel en

3 kameroenschapen. In de komende maanden verwachten we nog 

veel meer jonge dieren in het park.

BOUWEN GEBOREN

Foto  Stefan Halewijn
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