
Wilde dieren
Op safari in Nederland, dat kan! In Safaripark Beek-
se Bergen, het grootste dierenpark van ons land, 
kun je zelf met de auto (of in de bus of boot van het 
park) rondrijden tussen de wilde dieren. Naast de 
‘Big Five’ zijn er bijna 1500 dieren en 150 diersoor-
ten te bewonderen. Misschien zie je ook het giraf-
fenjong, de kleine gevlekte hyena en het buffelkalf 
die vorig jaar zijn geboren! Wilde dieren zie je ook 
in het Amsterdamse Artis, de oudste dierentuin van 
Nederland. In totaal vind je daar 750 diersoorten, 
waaronder een giraffenjong en een babygorilla 
die in januari geboren werd bij moeder Sindy. Een 
andere dierentuin, waar veel dieren zoveel mogelijk 

in hun natuurlijke habitat zijn te bewonderen, is 
Blijdorp in Rotterdam. Bekend om het prachtige 
Oceanium waar je in een gangenstelsel tussen de 
vissen loopt, en natuurlijk vanwege gorilla Bokito, 
die in 2007 ontsnapte. De grote zilverrug is nog 
steeds te zien in het park en zit nu veilig achter een 
vijf meter hoge rotswand. Ga ook zeker langs bij de 
speelse ijsberentweeling Sizzel en Todz van een jaar 
oud, die de boel aardig op stelten zetten!

Mooiste dierentuin
GaiaZoo in Zuid-Limburg heeft diverse prijzen ont-
vangen en is verschillende keren gekozen tot mooi-
ste dierentuin van de Benelux. Je reist er in één 
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dag over de hele wereld, van de Afrikaanse Savan-
na tot het Rainforest en het doodshoofdapenbos, 
waar de apen boven je hoofd door de takken 
klimmen. Ook vind je er diersoorten die in geen 
enkele andere dierentuin in Nederland voorkomen, 
zoals veelvraten, muskusossen, Iberische wolven, 
grootoorvossen en boshonden. De kinderen kun-
nen zich nog even heerlijk uitleven in het reusach-
tige indoor speelpark DinoDome. Een dierenpark 
dat je zeker (opnieuw) wilt ontdekken is Wildland 
Emmen, de nieuwe locatie van dierenpark Emmen, 
die in maart is opengegaan. Op wildland.nl is te 
zien wat een spannend park dat is en hoe goed er 
is nagedacht over ruime, natuurlijke plekken voor 
de wilde dieren. Jong leven is er ook: een impala 
en giraffe zijn er dit jaar al geboren.

Op avontuur
In elk dierenpark beleef je bijzondere avonturen! 
Zo bekijk je in Ouwehands Dierenpark in Rhenen 
op 10 meter hoogte het grootste gorillaverblijf van 

Europa en lopen er in het park avonturiers rond, 
zoals Bamboo Bill, aan wie je alles kunt vragen over 
de dieren. In Rhenen kun je ook op expeditie naar 
het berenbos, een gebied van twee hectare waar 
mishandelde beren worden opgevangen. Prachtig 
om te zien dat deze voormalige dans- en circusbe-
ren, die in kleine hokjes leefden, nu genieten van 
hun leven en lekker door de vrije natuur scharrelen. 
Spannend is ook Dierenpark Amersfoort, waar 
je onder andere witte tijgers kunt zien en in een 
donker verblijf nachtdieren kunt bewonderen. Ook 
beleven de kids avonturen in het Dinobos waar 75 
levensechte beelden van dinosaurussen staan. 
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Allemaal diertjes!
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op Vaderdag (19 juni) mogen vaders 

en hun kinderen in een tentje over-

nachten tussen de dino’s, wie durft? 

Na alle spanning is het tijd voor vertedering: 

zoek het luiaardjong en de baby mini-ezel op, 

superschattig!

Parken van groot naar klein
Één van de grootste parken van Europa is Burgers’ 
Zoo in Arnhem, met meer dan 10.000 dieren. Al 
wandelend kom je door de Bush, Desert, Ocean, 
Mangrove, Safari en Rimba en zie je de dieren 
in hun natuurlijke omgeving. In de Bush heb je 
het gevoel dat je echt door de jungle loopt en in 
The Ocean voel je je een duiker. Ook in kleine-
re parken is altijd wat te doen. Bijvoorbeeld in 
Kinderdierentuin Dierenrijk in Nuenen, waar je de 
ijsbeertweeling kunt bewonderen die in november 
2015 is geboren. Het park heeft daarnaast onder 
andere olifanten, herten, apen, beren en cheeta’s. 
Ook in Brabant vind je het knusse dierenpark Best-
ZOO waar je dicht bij de dieren komt, zoals apen, 
poema’s, buideldieren en ijsvogeltjes. In Tilburg 
kun je op bezoek bij Dierenpark De Oliemeulen, 
dat zichzelf het vreemdste dierenpark van Neder-
land noemt. In deze jungle kom je allerlei exo-
tische dieren tegen: slangen, apen, krokodillen, 
maar ook stinkdiertjes en vliegende hondjes.

op de website van de Nederland-

se Vereniging van Dierentuinen 

(nvddierentuinen.nl) vind je onder 

andere nieuws over nieuwe dieren die in ver-

schillende dierentuinen zijn geboren.

Naar de kinderboerderij!
Lekker in contact komen met boerderijdieren kun je 
op de kinderboerderij. Knuffelen met konijnen, ca-
via’s en geitjes, pony rijden en de boer helpen met 
eitjes rapen. Er zijn in Nederland ruim 500 kinder-
boerderijen die allemaal hun eigen leuke activitei-
ten hebben. Op de kaart van kinderboerderijen.nl 
vind je vast een vestiging bij jou in de buurt. De 
grootste kinderboerderij van Nederland is Darwin-
park in Zaandam. Deze boerderij werd in 1967 door 
Albert Heijn aan de Zaanse jeugd aangeboden. Je 
vindt er veel dieren, zoals kleine gezelschapsdieren, 
boerderijdieren en een bijenstal. Ook zijn er boer-
derijproducten te koop en kunnen kinderen leren 
over de dieren in het natuurmuseum. 

Helemaal konijn zijn op dier-
vriendelijkste kinderboerderij
Een kinderboerderij die vorig jaar in het nieuws 
was, is de Oude Zustertuin in Bodegraven. Zij kre-
gen de prijs voor diervriendelijkste kinderboer-
derij, voor hun speciale konijnenplein. In plaats 
van de standaardhokken kregen de konijnen een 
groot plein waar ze op kunnen rennen, springen 
en liggen. Er is een zandbak om lekker in te 
graven en een afdak, zodat ze in de schaduw of 
beschut van de regen kunnen liggen. Via een hol-

letje kunnen ze naar hun nachthokken gevuld met 
stro en zaagsel. De dieren zijn ‘helemaal konijn’, 
wat natuurlijk heel leuk is om te bekijken. 

even weg van de echte dieren? Kom 

dan naar Nijntje: het allerleukste 

museum voor peuters en kleuters in 

Utrecht (nijntjemuseum.nl).

Boerderij, winkel en restaurant
Veel kinderboerderijen combineren het houden 
van dieren met andere functies, zoals met de 
zorg, of met de verkoop van producten. Zoals 
boerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude, midden 
in het Groene Hart. Waarschijnlijk duiken de 
kinderen direct de stallen in, want er valt veel te 
knuffelen daar! Ze kunnen voor 1 euro een flesje 
kopen waarmee ze zelf melk aan de dorstige 
lammetjes mogen geven. Overal kun je tussen 
de melkgeiten, melkkoeien, varkens, schapen, 
kippen, konijnen en paarden rondlopen. Rondom 
de boerderij kunnen de kinderen zich lekker uit-
leven in de speeltuin of een kano of bootje huren 
en het water op. In het restaurant eet je een 

heerlijke lunch met producten van de boerderij, 
zoals verse kaas. En in de boerderijwinkel vind je 
de lekkerste biologische producten. 

op zondag 8 mei is er een speciale 

moederdagbrunch op boerderij `t 

Geertje (vooraf aanmelden)!
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Gespecialiseerde 
dierenparken: 
van vogelpark tot 
zeehondencrèche
Ben je helemaal weg van vogels? Of wil 
je alles weten over apen? Nederland kent 
een aantal gespecialiseerde parken die de 
moeite waard zijn, bijvoorbeeld:
•  Vissen en zeeleven: Sea Life Scheveningen 

of het Zeeaquarium in Bergen aan Zee. 
•  Dolfijnen en andere zeedieren:  

Dolfinarium Harderwijk.
•  Zeehonden: Ecomare op Texel en  

Zeehondencrèche Pieterburen.
•  Vlinders: Vlinderparadijs Papiliorama in 

Havelte.
•  Apen (en meer): Apenheul in Apeldoorn.
•  Vogels: Avifauna Alphen aan den Rijn, 

Zoo Veldhoven (waar je zelf met nootjes 
en een voerstokje vogels mag voeren), 
Orchideeënhoeve in Luttelgeest  
(met ook vlinders, vissen en reptielen).

Kinderboerderij-
weekend
Op 28 en 29 mei is het kinderboerderijen-
weekend. Veel kinderboerderijen hebben op 
die dagen speciale activiteiten rondom het 
thema ‘houden van dieren’. Half april staat het 
programma op kinderboerderijenweekend.nl.

Er even lekker tussenuit!
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•  Comfortplaatsen met 
boomspeelhuisjes

•  Plaatsen met privé sanitair  
(incl. vaatwasser)

• Subtropisch zwembad
•  Plaza met restaurant, winkel  

en indoor speeltoestel
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