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Steenuilen
De steenuil heeft het niet gemakkelijk. Sinds 1975 is deze soort op 
veel plekken in Nederland verdwenen, en op de plekken waar ze 
nog wel voorkomen zijn de aantallen vaak achteruit gegaan. 
Een reden hiervoor is het verslechteren van het voedselaanbod. 
Steenuilen eten onder andere insecten zoals kevers en rupsen, 
regenwormen en muizen. 

Dit voedsel is op het huidige boerenland, waar de meeste steenuilen voorkomen, veel schaarser 

geworden. Daarnaast is het aantal geschikte nestlocaties achteruit gegaan: oude knotwilgen zijn uit het 

landschap verdwenen, schuren zijn dichtgemaakt en rommelige boerenerven opgeruimd. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat de steenuil als “kwetsbaar” beschreven staat op de rode lijst van Nederlandse 

Broedvogels.  

Al die problemen maken het bijzonder dat het in de regio Uden-Veghel juist goed gaat met de steenuil. 

Sterker nog, er lijken zoveel steenuilen te zijn dat er niet genoeg nestgelegenheid is om al die uilen 

te huisvesten. Zelfs Dierenpark ZiE-ZOO heeft al drie jaar op rij haar eigen territoriale steenuil. Om de 

steenuilen in de regio te helpen en zo bij te dragen aan de lokale biodiversiteit heeft de werkgroep 

Zie-Zoologisch besloten om in samenwerking met Vogelwacht Uden tien nestkasten te sponsoren met 

het geld dat is opgehaald tijdens de ZiE-ZOO Bioblitz. Deze nestkasten zijn speciaal ontworpen om het 

de steenuil naar haar zin te maken, en ze zullen binnen het werkgebied van de vogelwacht worden 

opgehangen. 

We hopen hiermee de steenuilen in de regio een steuntje in de rug te geven, zodat deze typische 

boerenlandvogel in onze streek een duurzame toekomst tegemoet gaat.

Bronnen: Sovon, Vogelbescherming Nederland 

Een voorbeeld van een steenuilenkast 
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Op zondag 6 november zijn Tim van Laarhoven 

(curator)en ik Sven Houët (dierverzorger) voor een 

transport naar Zwitserland geweest. Met dit transport 

gaan we een vrouwelijke viscacha en drie mannelijke 

Yucatan eekhoorns op halen. We hebben tijdens dit 

transport een aantal dierentuinen bezocht. 

DAG 2

We zijn vandaag vanuit Basel richting Zürich vertrokken. Uit dit park komt ook onze vrouwelijke viscacha. 

Zoo Zürich is een groot en mooi park wat door de jaren heen erg veel nieuwe verblijven heeft gebouwd. 

Ik was vooral benieuwd naar hun viscacha verblijf. Dit omdat Zürich er om bekend staat dat het elk jaar 

goede fokresultaten heeft met deze soort. Als dierverzorger is het dan ook altijd erg interessant om te 

weten hoe de dagelijkse verzorging en de verblijven eruit zien. Dit grote maar oude Zuid-Amerika 

gebouw vond ik er erg leuk uit zien. Er zitten hier verschillende soorten vogels, zoogdieren (waaronder 

de reuzenmiereneter), reptielen en amfibieën. 

Er zijn ook diverse buitenverblijven in het Zuid-Amerika gedeelte, onder andere voor reuzenmiereneters, 

tapirs, capybara’s , flamingo’s en ook een heel groot verblijf voor brilberen gecombineerd met neusberen. 

Het volgende gebied wat we gezien hebben had als thema Australië. Hier was een groot verblijf voor 

emoes en Bennett wallaby’s en een binnengedeelte met koala’s en reptielen die in Australië voorkomen.  

Uiteindelijk kwamen we in het Azië gedeelte. Hier zaten sneeuwpanters, tijgers, Aziatische leeuwen, 

kamelen en een groot verblijf voor Aziatische olifanten die gecombineerd zaten met Indische antilopen.

EEN ZWITSERS 
TRANSPORT

DAG 1

We zijn op zondag 6 november rond 11 uur in de ochtend aangekomen bij Zoo Basel. Hier hoefde wij 

geen dieren op te halen maar we wilden wel graag het park eens bezoeken. Basel is een stadsdierentuin 

die een rijke geschiedenis heeft. De dierentuin is zo’n 20 hectare groot en 165 jaar oud. Ze hebben een 

ruime collectie aan grote dieren zoals nijlpaarden, Afrikaanse olifanten, Indische neushoorns, giraffen, 

okapi’s en leeuwen. Er zijn ook bijzondere combinatieverblijven te vinden. Zo hebben ze bijvoorbeeld 

dwergmangoesten bij Nijlkrokodillen zitten. Dit hadden wij nog niet eerder gezien. Het park heeft ook 

verschillende gebouwen. Zo hebben ze een groot apenhuis met drie soorten mensapen; gorilla’s, 

chimpansees, en Orang-oetans. Maar ook veel verschillende soorten kleinere apen, van doodshoofdapen 

tot aan dwergapen. Het bijzondere aan dit apenhuis was voor mij toch de zwarthandslingeraap. Deze 

soort had ik persoonlijk nog nooit gezien en het was voor mij toch wel een hele mooie soort. Verder is 

er nog een reptielen- en aquariumhuis waar verschillende soorten vissen, reptielen en amfibieën 

gehuisvest zijn. Men is momenteel bezig met de bouw van een nieuw otterverblijf en een nieuw 

vogelhuis. Ik vond dit een erg leuk park wat mooi aangelegd is en waar ze hun best doen om het oude in 

een nieuw jasje te combineren met nieuwe moderne verblijven.

Yucatan eekhoorn
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Het buitenverblijf voor de Aziatische olifanten is erg groot en je zag ook het indrukwekkende gebouw 

waar de olifanten een groot binnenverblijf hebben. De olifanten hebben hier een ruim waterbassin. 

Via een kijkruit kun je de olifanten zien zwemmen. Er waren hier verder nog een aantal verblijven voor 

vogels en reptielen. Het volgende gedeelte van de dierentuin wat we bezochten had als thema Afrika. 

Er was een grote vlakte waar giraffen, zebra’s, struisvogels en neushoorns in harmonie samenleven. Voor 

deze dieren waren er ook binnenverblijven. Deze binnenverblijven kon je als bezoeker bekijken. Dit was 

weer een erg mooi groot gebouw en het leek alsof je de dieren in hun buitenverblijf zag. 

Binnen was er een leuk verblijf gemaakt voor naakte molratten. Na het bezoek aan het grote 

savannegedeelte kwamen we bij een rotsachtig gebied. Hier zijn grote kunstrotsen voor gemaakt waar 

je via de stekelvarkens richting het verblijf van de gevlekte hyena’s loopt.  De hyena’s waren via 

verschillende kijkruiten goed te zien. Nu was er nog maar één gedeelte wat we nog niet gezien hadden, 

de Madagaskar hal. Dit is een grote hal waar alles uit Madagaskar te bewonderen is. Hier waan je je

letterlijk in het tropische Madagaskar. Je moet hier echt moeite doen om de verschillende soorten te 

vinden. De rode vari spotten was al een hele uitdaging laat staan een kameleon. Met wat geduld 

hebben we toch veel soorten kunnen zien. Zoo Zürich is een indrukwekkende dierentuin met veel 

diersoorten in mooie gethematiseerde verblijven.

DAG 3

Op deze dag stonden er twee dierentuinen op de planning. De dierentuin van Bern en Papiliorama. 

We begonnen in Bern. Dit is een klein parkje waar veel en leuke diersoorten zitten. Bij de entree van 

het park staan wat kleine volières en een vijver met flamingo’s. Er is daar ook een binnenruimte waar 

verschillende soorten reptielen, tropische vogels, doodshoofdaapjes, bladsnijdermieren en vissen te 

vinden zijn. In het park is er een groot verblijf met zeehonden en een leuk gedeelte met Europese dieren. 

Hier zijn bijvoorbeeld siesels, dwergmuizen en Europese reptielen te zien. Verder zijn er in het park nog 

beren, wolven, muskusossen en panters te bekijken. De wisenten hebben er een enorm bosrijk verblijf.

Er zitten ook papegaaiduikers. Dit verblijf was half open/half dicht. Er stonden ook koelers om het verblijf 

op temperatuur te houden en er was een golfmachine die er voor zorgde dat het water net als de zee  

blijft golven. Na alles in het park te hebben gezien komen we bij een bijzonder gedeelte van het park. 

Dit  gedeelte is namelijk gratis en altijd te bezoeken. Hier zitten onder andere Europese otters, lynxen, 

steenbokken, gemsbokken en wasberen. Ook is er midden in het centrum van Bern een berenverblijf wat 

ook bij de dierentuin hoort. Na hier alles bekeken te hebben zijn we naar het tweede park van die dag 

gegaan namelijk Papiliorama. 

Viscacha
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Samenwerking
Dierenpark ZiE-ZOO en Tiergarten Kleve
Een mooi begin van het nieuwe jaar! Vanaf 1 januari 2023 krijgen alle 

abonnementhouders van Dierenpark ZiE-ZOO 15% korting op de 

entreeprijs bij een bezoek aan de dierentuin van Kleve in Duitsland. 

De abonnementhouders van Tiergarten Kleve krijgen op hun beurt 

korting op de entreeprijs bij ZiE-ZOO. Ga eens 

kijken in Tiergarten Kleve! Het adres is

Tiergartenstr. 74

D-47533 Kleve

In Papiliorama gingen we de Yucatan eekhoorns ophalen. Hier hebben we natuurlijk ook een rondje 

gelopen om de diersoorten te bekijken. In Papiliorama loop je voornamelijk binnen, ze hebben hier drie 

hallen waar diverse soorten hun verblijf hebben. Je hebt een hal met als thema Belize. Hier zitten diverse 

diersoorten die daar voorkomen; halsbandpekari’s, toekans, tamadua’s en tayra’s. De nachtdierenhal waar 

paca’s, luiaarden en grijpstaartstekelvarkens zitten was ook interessant om te zien. Er is ook een hal met 

vlinders, met deze hal is het allemaal begonnen. In het buitengedeelte van Papiliorama kun je meer van 

de inheemse natuur zien. Buiten is er ook een verblijf voor krabetende wasberen. 

DAG 4

Dit is de dag van onze terugreis. We zijn ’s morgens rond half acht aangekomen in Papiliorama. Hier 

laden we de drie Yucatan eekhoorns in voor transport naar ZiE-ZOO. Toen door naar Zürich. Hier kwamen 

we rond half tien aan om daar de vrouwelijke viscacha op te halen. Vanuit Zürich reden we naar Basel 

om daar de grens te passeren richting Duitsland. In Zoo Heidelberg hebben we nog een Vietnamfazant 

opgehaald. Hier arriveerden we rond drie uur. Vanuit Heidelberg zijn we naar Volkel gereden. We waren 

rond acht uur ‘s avonds terug in Volkel. De dieren zijn in de quarantaineruimte geplaatst. Ze kunnen dan 

rustig wennen en vanuit daar gaan we ze introduceren bij onze andere dieren.

Vietnamfazant (hen)

Tekst  Sven Houët  Foto’s  John de Greef, Timothy Raymond
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Upgrade
In verband met de lange Corona periode, sterke prijsstijgingen van 

bouwmaterialen en voer/energie kosten zijn de bouwplannen van het 

dierenpark dusdanig vertraagd dat de bouwvoornemens met betrekking 

tot het oudere parkgedeelte een achterstand hebben opgelopen. 

Enkele verblijven gaan we daarom toch nog een upgrade geven al is het 

maar voor een korte tijd voordat het geheel afgebroken gaat worden voor 

de nieuwbouw. Het verblijf van de sneeuwuilen is als eerste aangepakt.
In Dierenpark ZiE-ZOO worden jaarlijks diverse oefeningen gehouden. 

De oefeningen lopen uiteen van ‘een ontsnapt dier’, ‘een gewonde bezoeker’, 

‘een ontruiming’, of een ‘brand’. De oefeningen zijn veelal voor het personeel 

van de dierentuin maar soms ook voor de cliënten die bij ZiE-ZOO hun 

dagbesteding hebben.

In de afgelopen weken is er onder 

begeleiding van een brandweerman 

geoefend met diverse brandblussers 

door cliënten en personeel.

BLUSOEFENING

Foto’s  Eeg Manders 11
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Vol verwachting...

“We hopen op niet te lange termijn sneeuwpanters in dit verblijf te verwelkomen”

Na maanden van hard werken is het verblijf voor de sneeuwpanters zo goed als 

klaar. Bij de bouw moest er met heel veel dingen rekening gehouden worden. 

Veiligheid voor mens en dier zijn heel erg belangrijk. 

Over het gehele verblijf ligt een zwaar stalen net, en de kijkruiten zijn 

van gehard gelaagd veiligheidsglas. Meer dan de helft van de gebruikte 

bouwmaterialen wordt hergebruikt wat goed is voor het milieu en het budget.

De kijkruiten zijn afkomstig uit het operagebouw van Londen en de azobe palen 

komen uit een haven. Wanneer de panters in 

ZiE-ZOO te zien zijn is nog niet bekend. 

We houden u op de hoogte.

Foto  Stefan Halewijn
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DIERENPARK ZiE-ZOO ZEEL ANDSE DIJK 14B VOLKEL

Fijne  
feestdagen 
en een 
mooi 2023
Frohe Weihnachten und ein 

glückliches Neues Jahr

Merry Christmas 

and a happy New Year

❄ ❄

DIERENTUINBELEVENISSEN   

   DI, WO, DO, VAN MEI T/M AUGUSTUS

   Mei en augustus van 19.00 tot 21.00

   Juni en juli van 20.00 tot 22.00

   Voor meer informatie volg Facebook en Instagram

DIERENTUINMARKT    

   29 EN 30 APRIL

   Voor meer informatie volg Facebook en Instagram

VROEGE VOGELWANDELING   

   21 MEI

   Aanvang 07.00 tot 10.00         

   Voor meer informatie volg Facebook en Instagram

ALLESETERS     

   30 JUNI

   Voor meer informatie volg Facebook en Instagram

AVONDOPENSTELLING   

   25 AUGUSTUS

   Aanvang 17.30 tot 21.00 

   Voor meer informatie volg Facebook en Instagram

Houd de komende maanden Facebook, Instagram en de website in de gaten 

voor meer informatie over de evenementen!
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DIERENPARK ZiE-ZOO
agenda activiteiten 2023

Volg ZiE-ZOO ook op 
Instagram en Facebook
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