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U heeft wellicht gezien dat de vorige Zie-ZOO Nieuwsbrief door een andere afzender naar u is verzon-

den. Reden is dat ik heb besloten te gaan stoppen met mijn bezigheden voor het Zie-ZOO secretariaat. 

Ik heb het bijna 14 jaar met veel plezier uitgevoerd, maar ik ga nu mijn taken overdragen. 

Ik was in 2019 al gestopt met het schrijven van de nieuwsbrieven. Hiervoor maakte ik de kopij en daarna 

maakte bestuurscollega Cor Jansen er met de uiteindelijke lay-out iets moois van. Wat ik nog wel bleef 

doen was de nieuwsbrieven verzenden, de adopties bijhouden en de bestuursvergaderingen notuleren. 

Ik heb Zie-ZOO in de loop der jaren uit zien groeien van een 6x per jaar geopend privéparkje tot een 

steeds groter en professioneler wordend dierenpark, en het is nog niet af!

Helaas hakt reuma er bij mij de laatste jaren steeds steviger in. Niet dramatisch bedoeld, maar de simpele 

realiteit is wel dat ik niet graag meer met enige regelmaat door een zoo loop te huppelen. En geregeld 

aanwezig zijn is toch wel ‘ns handig om op de hoogte te blijven, alleen Face Book is niet genoeg vind ik. 

Bovendien heb ik nog ’n andere leuke hobby, die ook wel eens tijd vergt, vervelen ga ik mij dus niet. 

De nieuwsbrieven worden inmiddels door diverse auteurs volgeschreven, anderen zorgen dat ze bij u in 

de mailbox terechtkomen, of in de brievenbus. We hebben John en Angelique de Greef bereid gevonden 

om de adopties bij te gaan houden, in het vervolg ontvangen onze adoptanten dus de (her)adoptiepost 

van hen. 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, vriendelijke mails, de vele 

adopties en de foto’s die ik heb mogen gebruiken bij het schrijven van de nieuwsbrieven! En wie weet 

zien we elkaar nog ‘ns bij Zie-ZOO. Tot dan, Cisca Durieux. 

3

BESTE
NIEUWSBRIEFLEZERS

Foto  John de Greef
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In het weekend van 11 en 12 juni vond de eerste editie plaats van de 
Zie-ZOO BioBlitz. Tijdens een BioBlitz worden binnen een tijdspanne 
zoveel mogelijk wilde soorten gezocht in een bepaald gebied, met 
als doel een beeld te krijgen van de wilde biodiversiteit. Bij Zie-ZOO 
vonden we in twee dagen tijd maar liefst 363 soorten dieren, planten 
en paddenstoelen. Een fantastisch resultaat!
       
Op zaterdag en zondag werd de hele dag door in het park gezocht naar plantjes en beestjes. Er liepen 

verschillende vrijwilligers rond om te helpen met zoeken en met het op naam brengen van gevonden 

soorten. Daarnaast werd er ook veel gebruik gemaakt van de herkenningssoftware van Waarneming.nl, 

waarbij je met behulp van een app op je smartphone een foto van bijvoorbeeld een gevonden plant of 

insect kunt achterhalen welke soort er op je foto staat. Een erg handig hulpmiddel! Vooral voor de plan-

ten werd de app veel gebruikt, daarvan vonden we dan ook de meeste soorten, maar liefst 153. 

Door middel van extra activiteiten was er speciale aandacht voor verschillende soortgroepen, waarbij 

we werden geholpen door verschillende enthousiaste experts. Zo trokken we er op zaterdag en zondag 

vroeg op uit voor een vroege vogelwandeling, omdat vogels in de vroege ochtend het meest actief zijn. 

Gedurende twee nachten hadden we een nachtvlinderval opgesteld, waarvan we aan het eind van de 

ochtend de resultaten presenteerden en verschillende soorten nachtvlinders konden laten zien. 

In totaal vonden we 59 soorten nachtvlinders, waaronder de eerste Schorsvaandeldrager voor regio 

Uden, een zeldzaamheid! 

BIOBLITZ
‘in twee dagen tijd 
363 soorten dieren, 
planten en 
paddenstoelen’

‘we vonden 
59 soorten
nachtvlinders’

Putter
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Er werd ook gekeken naar de loopkevers die werden gevangen in de loopkevervallen, dit bleek een 

forse uitdaging waar zelfs een microscoop aan te pas moest komen om de minuscule soortkenmerken 

in beeld te krijgen. Bewapend met schepnetten werden verschillende vijvers onderzocht op waterleven. 

Enkele leuke soorten waren later nog te bekijken in een klein aquarium in het Zie-ZOO College. 

De zaterdagavond werd afgesloten met een vleermuizenwandeling, met als hoogtepunt verschillende 

jagende Laatvliegers boven de Zuid-Amerika vijver. Wat een gaaf gezicht!

       

Gedurende het weekend werd met veel enthousiasme een kraampje bemand waar vogelhuisjes en 

insectenhotels te koop werden aangeboden, zodat iedereen de biodiversiteit rondom het eigen huis 

ook een handje kan helpen. Onze Zie-ZOO Crew heeft ontzettend hard gewerkt om deze producten te 

beschilderen en ze zijn dan ook erg mooi geworden! Alle opbrengsten van het kraampje en de vogel- en 

vleermuizenwandelingen komen ten goede aan een lokaal natuurbeschermingsinitiatief. 

Alle deelnemers en externe experts van de Zie-ZOO BioBlitz ontzettend bedankt! Zonder jullie inzet en 

enthousiasme hadden we nooit zo’n mooi eindresultaat kunnen behalen. Het was fantastisch om te zien 

dat er met net zo veel enthousiasme naar nachtvlinders en loopkevers gekeken werd als naar vogels en 

vleermuizen. Daarmee hebben we wel bewezen dat er zoveel moois te zien is in de natuur dicht bij huis. 

Kijk ook eens wat je allemaal kunt vinden in je eigen huis en tuin!

Voor een compleet overzicht van de resultaten van ons biodiversiteitsweekend, ga 
naar https://waarneming.nl/bioblitz/zie-zoo-blitz-2022/

Tekst  Noud van den Berg  Foto’s  John de Greef, Ivo Damen

‘verschillende jagende laatvliegers
boven de Zuid-Amerika vijver.
Wat een gaaf gezicht!’

bruine daglelie
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Dierenpark ZiE-ZOO doneert geld ter ondersteuning van 
wetenschappelijk onderzoek en herintroductie voor de 
lammergier in Europa. Het onderzoek en herintroductie 
wordt begeleid door de VCF (Vulture Conservation 
Foundation). De VCF houd zich bezig met onderzoek, 
conservatie en herintroductie van Europese gierensoorten 
(monniksgier, lammergier, vale gier en aasgier).

De ZiE-ZOO donatie is gebruikt om een jonge lammergier uit te rusten met een zender zodat de 

vliegbewegingen van de vopgel gevolgd kunnen worden. Het gaat om een in het wild geboren 

jong uit de Alpen. Het zenderen vind plaats als het jong ongeveer 90 dagen oud is. Het kan dan 

nog niet vliegen, maar heeft al wel de uiteindelijke grootte bereikt. Dit is van belang, omdat na 

het uitvliegen het harnasje waarop de zender bevestigd zit niet meer aangepast kan worden. De 

jonge lammergier is inmiddels voorzien van een zender en zal binnen enkele weken uitvliegen.

Dierenpark ZiE-ZOO is momenteel bezig met de bouw van het ‘berggebied’ , als het meezit 

krijgen we op termijn via VCF en EEP een jong kweekkoppel lammergieren die daar gehuisvest 

zullen worden. De jongen die dit koppel hopelijk in de toekomst gaat voorbrengen zullen weer 

uitgezet worden in de Europese natuur. Een prachtig project waar ZiE-ZOO aan gaat deelnemen. 

In volgende nieuwsbrieven en op Facebook en Instagram 

zullen we u op de hoogte houden hoe het gaat met 

de jonge lammergier in de Alpen.

CONSERVATIE
PROJECT LAMMERGIEREN

Foto’s  John de Greef, Vulture Conservation Foundation
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Tekst  Ivo Damen  Foto boven  Tim van Laarhoven

Foto onder  Joel Sartore/National Geographic Photo Ark: A lowland viscacha, 

lagostomus maximus, Dierenpark Zie-ZOO, 2022.  

Beroemde National Geographic 
fotograaf Joel Sartore brengt 
bezoek aan Dierenpark ZiE-ZOO 
In zijn zoektocht om de dieren van de wereld te documenteren bracht 
National Geographic Explorer en fotograaf Joel Sartore een bezoek 
aan Dierenpark ZiE-ZOO. Sartore is de grondlegger van de National 
Geographic Photo Ark, een baanbrekende poging om soorten te 
documenteren voordat ze verdwijnen – en om mensen zover te 
krijgen dat ze erom geven zolang er nog tijd is. Wanneer voltooid, 
zal de Photo Ark een van de meest uitgebreide collecties over de 
biodiversiteit ter wereld zijn.       

Dierenpark ZiE-ZOO mag verschillende zeldzame soorten huisvesten die maar in enkele andere dieren-

tuinen te bewonderen zijn. Het was om deze reden dat Dierenpark ZiE-ZOO Sartore had uitgenodigd 

voor een bezoek om de Photo Ark uit te kunnen breiden. Wat zij toen nog niet wisten was dat Joel naar 

Nederland zou gaan komen voor zijn tour door Europa.  

Op het laatste moment werd binnen het al volle schema naar een mogelijkheid gezocht. Hier bleek de 

doorreis van Duitsland via Nederland naar België uitkomst te bieden. Voorbereidingen werden getroffen 

en de eerste bijzondere soort die voor zijn lens model mocht staan was de Laagland Viscacha. Een 

knaagdier uit dezelfde familie als de chinchilla. 

In een draagbare portretstudio werden door een opening, die net groot genoeg was voor de lens, de 

foto’s en video’s gemaakt voor de Photo Ark. In totaal zijn er tijdens dit bezoek vier soorten opgenomen 

in de Photo Ark. Onze Viscacha en drie andere soorten, waarvan er één tijdens zijn bezoek toevallig werd 

gevonden in het park. Het kan nog even duren voordat al de foto’s die zijn genomen te bewonderen zijn 

op de website, maar dat wat wij hebben gezien is veelbelovend. 

Hoewel Sartore in 2006 is begonnen aan zijn missie om de beelden vast te leggen van elke bedreigde 

soort op onze planeet voordat ze verdwijnen, is tijd altijd de beperkende factor. Met al meer dan 12 

duizend soorten gefotografeerd te hebben in dierentuinen en opvangcentra over de hele wereld is de 

lijst nog lang niet klaar. Er wordt daarom nu gekeken naar een nieuw moment om de soorten die tijdens 

dit bezoek niet zijn gelukt te fotograferen alsnog aan de Photo Ark toe te voegen. 

Lees meer op NatGeoPhotoArk.org.
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EAZA Small Mammal TAG 
Meeting in Zoo Frankfurt
Dierenpark ZiE-ZOO wil lid worden van EAZA (European Association 
of Zoos and Aquaria) en in het kader van die internationale 
samenwerking was Dierenpark Zie-ZOO vertegenwoordigd op 
de EAZA Small Mammal TAG Meeting.       

Wat is eigenlijk een TAG meeting? TAG staat voor Taxon Advisory Group, wat zoveel betekend als een 

groep van experts op gebied van een bepaalde diergroep, in dit geval kleine zoogdieren dus. Alles is 

relatief en zo ook de dieren die onder deze groep vallen. Zo gaat het van eikelmuizen tot aan schubben-

dieren en reuzemiereneters.

Op zo’n bijeenkomst worden presentaties gehouden over fokprogramma’s van specifieke diersoorten en 

worden ervaringen gedeeld over het houden van sommige diersoorten.

Dierenpark ZiE-ZOO monitort de populaties Laagland vischacha’s in Europa en daarom mochten wij 

daar een presentatie over geven. De viscacha komt maar in weinig dierentuinen voor in Europa en om 

te voorkomen dat er binnenkort geen viscacha’s meer zijn in Europa hebben er de afgelopen jaar veel 

transporten plaatsgevonden om onverwante koppels/groepen te maken. Dat resulteerde al in de eerste 

geboortes. De volgende uitdaging van dit programma is om alle jonge dieren groot te krijgen, wat nog 

best vaak verkeerd gaat bij viscacha’s.

De bijeenkomst bestond verder uit netwerken en rondleidingen in Opel Zoo en Zoo Frankfurt. In Zoo 

Frankfurt worden van oudsher veel kleine en bijzondere diersoorten gehouden. In het bijzonder in het 

Grzimekhaus, vernoemd naar de oud-directeur van Zoo Frankfurt, Bernhard Grzimek. Ook bekend van 

de Grzimek encyclopedieën. Het Grzimekhaus is gebouwd in 1978 en heeft in zijn geschiedenis al veel 

bijzondere bewoners gekend zoals spookdiertjes, zwartvoetkatten en wombats. Nog steeds zitten er 

veel bijzondere diersoorten. 

Het gebouw is in de loop der tijd niet veranderd, maar veel verblijven zijn nu met elkaar verbonden 

waardoor dieren meer ruimte kregen en sommige dieren hebben aan het gebouw buitenverblijven 

gekregen. De bezoekers lopen in een spiraal door het gebouw en lopen vanuit een nachtdierengedeelte 

naar een daggedeelte. In het nachtdierengedeelte zitten nu o.a. aardvarkens, aye-aye’s en mierenegels, in 

het daggedeelte zitten o.a. tamadua’s en slurfhondjes. Voor de kleine zoogdierenliefhebbers ondanks de 

leeftijd van het gebouw zeker een aanrader!

De bijeenkomst werd afgesloten met een feestavond met een veiling voor een goed doel. 

Alle deelnemers werd van te voren gevraagd om spulletjes te doneren voor de veiling. Het goede doel 

van deze bijeenkomst waren de dierentuinen in Oekraine die met de opbrengst ondersteund worden.

Dierenpark ZiE-ZOO had onder andere een aardewerk schaal en 

een gehaakte miereneter (beide gemaakt door onze cliënten) 

gedoneerd en deze items behoorde tot de toppers van de veiling. 

Tekst  Tim van Laarhoven  Foto  Eeg Manders

Presentatie van ZiE-ZOO curator Tim van Laarhoven over de viscacha



N ieuwsbrief  10/2022            14 15

De alligator bijtschildpadden zijn weer te zien in hun buitenverblijf. Als 

het warmer wordt kunnen deze grote “monsters” weer naar buiten. Ze 

hebben vanwege het koude weer ongeveer vier maanden binnen 

gezeten. Op het moment dat we de dieren verplaatsen worden ze 

gewogen. Dit doen we om hun conditie te checken. De lichtste 

schildpad weegt 18,4 kilo en de zwaarste 48 kilo! 

De alligator bijtschildpad komt voor in Noord-Amerika. Om te jagen 

ligt hij vaak verscholen in troebel water en deels ingegraven in de 

modder. Ze hebben hun bek wagenwijd open en bewegen hun tong op 

en neer. Hun tong lijkt op een worm en hierdoor denken vissen dat het 

voedsel is en zwemmen ze zo in zijn bek. Deze manier van jagen kost 

weinig energie.

Tekst en foto  Sven Houet

MONSTER
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