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GESCHIEDENIS 
DIERENTUINEN ALGEMEEN
Dierentuinen zijn ontstaan uit menagerieën. Een menagerie is een privécollectie van
dieren, vaak van een rijk en machtig persoon, meestal ontstaan in de middeleeuwen.
In de 19e eeuw werden veel menagerieën opengesteld voor het publiek, waardoor
iedereen de dieren kon komen bekijken. De oudste Nederlandse dierentuin werd op
1 mei 1838 in Amsterdam opgericht als het Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magistra, beter bekend als Artis. 

Gedurende de 19e en 20e eeuw is er steeds meer aandacht gekomen voor het welzijn 
van de dieren in de dierentuin. Eerst moesten de verblijven er voor de bezoekers mooi 
en leuk uitzien. Pas later werd er naar de verblijven gekeken vanuit dierenwelzijn, 
waarbij vooral gekeken werd naar de natuurlijke leefomgeving van de dieren. Tegen-
woordig wordt ook het belang van diergedrag, de groepssamenstelling, interactie 
met andere diersoorten en leefklimaat meegenomen: er worden zelfs hele ecosystemen 
nagebootst. Daarnaast hebben dierentuinen een educatieve rol gekregen en is natuur- 
behoudseducatie zeer belangrijk geworden. Dierentuinen werken veel samen op het 
gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming en onderzoek.

inleiding
!



 1  Waarom zou een rijk en machtig persoon in de 
17e en 18e eeuw een menagerie willen hebben 
waar exotische dieren te zien waren?

 2  Vanaf de 19e eeuw werden deze menagerieën 
ook voor het publiek opengesteld. Bedenk waarom 
later ook het publiek welkom was om de dieren te 
komen bekijken.

 3  Welke functies heeft een dierentuin tegenwoordig?

 4  Denk jij dat het goed is om met speciale fokpro-
gramma’s te proberen dieren te behoeden voor 
uitsterven?

 5  Bedenk twee argumenten waarom iemand tegen 
het houden van dieren in een dierentuin zou  
kunnen zijn.

 6  Bedenk ook twee argumenten waarom iemand 
voor het houden van dieren in een dierentuin  
zou kunnen zijn.

 7  Waarom vindt men het belangrijk om de natuurlijke 
leefomgeving zo goed mogelijk na te bootsen?

 8  Er zijn fokprogramma’s opgesteld om inteelt te 
voorkomen en om een sterke diersoort te krijgen  
en te houden. Waarom is dit belangrijk?

vragen en opdrachten
?

inleiding
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vragen en opdrachten

UITWISSELING
Veel van de dieren die in de dierentuin leven, zijn daar ook 
geboren. Daarnaast spelen de collega-dierentuinen van 
de NVD (Nederlandse Vereniging van Dierentuinen) en 
de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) een 
belangrijke rol bij het uitwisselen van dieren. Een dier 
dat in de ene dierentuin te veel is, is vaak juist erg welkom 
in een andere. Natuureducatie, onderzoek en instand-
houding van bedreigde diersoorten behoren tot de doel- 
stellingen van de 14 dierentuinen die lid zijn van de NVD.

 9  Hoe komen de dierentuinen aan de dieren die  
er leven?

10  Waarom werken de dierentuinen in Nederland 
samen in de NVD?

 11  Dieren uit verschillende dierentuinen worden ook 
bij elkaar gebracht om zich voort te planten. 
Waarom gebruikt de dierentuin niet alleen eigen 
dieren hiervoor? 

 12  Leg uit waarom de dierentuinen ook op internatio-
naal vlak met elkaar samenwerken en dieren en 
informatie uit wisselen.

STROPERIJ EN JACHT OP DIEREN
Stroperij omvat het zich zonder toestemming toe-eigenen 
van natuurlijke zaken die zich bevinden op of deel uit- 
maken van een grondgebied waarvan men niet de 
eigenaar is. In Nederland kan je hiervoor maximaal een 
gevangenisstraf van zes jaar krijgen en een maximale 
boete van € 81.000.

Veel producten van bedreigde dieren worden nog steeds 
als souvenir verkocht. Bovendien zorgt het geloof in de 
geneeskrachtige werking van traditionele medicijnen 
ervoor dat veel bedreigde dieren worden gestroopt.
De kans om gepakt te worden is klein. Bovendien valt  
er heel veel geld te verdienen met wildlife crime. Naar 
schatting gaat er jaarlijks 8 tot 10 miljard euro om in de 
illegale wildlife handel. Het Wereld Natuur Fonds heeft 
daarom ingezet op vier aandachtsgebieden:

1. Extra patrouilles
2. Oprollen criminele bendes
3. Goede voorlichting
4. Aanpak illegale handel

?



vragen en opdrachtenvragen en opdrachten

13  Waarom houden mensen zich bezig met de jacht 
op dieren en stroperij?

 14  Schrijf op hoe de vier aandachtsgebieden ertoe 
kunnen bijdragen dat stroperij en jacht op bedreig-
de dieren verminderd wordt.

 15  Voor iedere bedreiging zijn er ook oplossingen.  
Hoe komt het dat het toch niet altijd lukt om de 
bedreigde diersoorten voldoende te helpen?

 16  Wat kan jij zelf doen om bedreigde diersoorten  
te helpen?

?

Dierenhandel – dieren of onderdelen van dieren  
(botten, vacht en ivoor)

•  CITES-lijst. CITES is de Engelse afkorting van ‘verdrag  
over de internationale handel in bedreigde soorten’.  
Handel mag alleen met vergunning.

• Opsporing van illegale handel in bedreigde dieren en planten.
• Voorlichting aan lokale bevolking en toeristen.

BEDREIGING OPLOSSING

Jacht en visserij
•  Wetten en afspraken. Keurmerken uitgeven en controle  

op naleving van de wetten en afspraken.

Leefgebieden worden bedreigd door houtkap  
en uitbreiding woon- en landbouwgrond.

•  Beschermd leefgebied. Houtkeurmerk en samenwerken  
met de lokale bevolking om conflicten tussen wilde dieren  
en bevolking op te lossen.

•  Duurzame productie, groene energie en recyclen. 
Energiebesparing en internationale milieumaatregelen.

Klimaatverandering

Voor de dieren en hun omgeving zijn er veel bedreigingen en net zo veel oplossingen. Hieronder zie je de meest 
voorkomende bedreigingen en bijpassende oplossingen.

Vervuiling • Milieuvriendelijkere productie en afvalverwerking.
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vragen en opdrachten
?

17  In de strip heb je gelezen dat er een illegale jacht 
plaatsvindt op leeuwen. Waarom wilde de man in 
de strip op een leeuw gaan jagen?

 18  Welke gevaren bracht deze leeuwenjacht met zich 
mee voor de lokale bevolking?

 19  Social media, zoals Facebook, Twitter en Instagram 
spelen ook een rol in de jacht en stroperij op dieren. 
Zo poseren sommige jagers met hun jachttrofee  
op social media. Vaak zijn de reacties op deze posts 
gewelddadig en wordt er opgeroepen om de 
persoon in kwestie zelf te doden of pijn te doen. 
Waarom zouden deze mensen hun foto’s met hun 
jachttrofeeën toch plaatsen denk je?

 20  Wat zou er met de jagers moeten gebeuren volgens 
jou? Licht jouw antwoord toe.

 21  Wat vind jij ervan als iemand die je kent zo’n foto 
zou plaatsen? Hoe zou jij reageren?

Natuurreservaten, waar bedreigde diersoorten leven, 
doen steeds vaker een oproep aan toeristen om hun 
geolocatie van hun mobiel uit te zetten, zoals op de  
afbeelding hieronder:

Hier staat: ‘Wees alstublieft voorzichtig wanneer u  
foto’s deelt op social media. Zij kunnen stropers naar 
onze neushoorns leiden. Zet uw geotag functie uit  
en vermeld niet waar de foto is genomen.’

 22  Waarom wordt er hier opgeroepen om de geotag 
uit te zetten en op social media niet te vermelden 
waar de foto is genomen?

PLEASE BE CAREFUL WHEN
SHARING PHOTOS ON SOCIAL MEDIA.

THEY CAN LEAD POACHERS 
TO OUR RHINO.

TURN OFF GEOTAG FUNCTION 
AND DO NOT DISCLOSE WHERE 

THE PHOTO WAS TAKEN.



vragen en opdrachten

23  Je ziet hieronder een schema waarin een aantal bedreigde diersoorten staat. Zet door middel van pijltjes in 
verschillende kleuren de antwoorden bij de juiste dieren.

Tijger OLiFANT reUZeNPANDA MeNSAAP

WALViS ijSBeer BLAUWViNTONijN ZeeSCHiLDPAD

Bedreigd door:

Handel in vacht, gebruik 
als medicijn en verstoring 
leefgebied 

Beschermd door:

Vergroten, verbeteren en 
beschermen leefgebied  
en regelgeving

Bedreigd door:

Ivoorhandel en verstoring 
leefgebied

Beschermd door:

Regelgeving

Bedreigd door:

Verstoring leefgebied

Beschermd door:

Beschermd gebied,  
fokprogramma’s

Bedreigd door:

Verstoring leefgebied, 
houden als huisdier 
overgedragen menselijke 
ziekten

Beschermd door:

Alternatieve inkomsten 
lokale bevolking

Bedreigd door:

Jacht, klimaatverandering 
en verstoring leefgebied

Beschermd door:

Duurzame technieken, 
regelgeving en milieu-
afspraken

Bedreigd door:

Klimaatverandering en  
verstoring leefgebied

Beschermd door:

Beschermd gebied, 
milieuafspraken

Bedreigd door:

Overbevissing

Beschermd door:

Regelgeving, controles en 
voorlichting

Bedreigd door:

Vervuiling, bijvangst,  
klimaatverandering en  
verstoring leefgebied

Beschermd door:

Regelgeving, beschermd 
gebied en milieuafspraken

vragen en opdrachten
?
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DIERENVERZORGING
Om de dieren in de dierentuin gezond te houden, heeft de dierentuin 
veel mensen in dienst. In de strip heb je verschillende werknemers 
ontmoet. Dierenverzorger word je niet zomaar, hier moet je een  
speciale opleiding voor gevolgd hebben die wel vier jaar kan duren.

inleiding
!



 24  Waarom moet je een speciale opleiding gevolgd 
hebben om als dierenverzorger aan de slag te gaan?

 25  Welke vaardigheden denk jij dat belangrijk zijn 
voor een dierenverzorger in een dierentuin?

 26  Waar besteedt een dierenverzorger de meeste tijd 
van de dag aan denk je?

27  Eén van de belangrijkste kwaliteiten van een dieren-
verzorger is om vanuit het dier te denken en om 
objectief te observeren. Waarom is dit zo belangrijk?

 28  Op bladzijde 14 zie je dat de zeeleeuwen iets doen 
dat hen is aangeleerd. Wat is er voor nodig om de 
zeeleeuwen iets aan te leren volgens de trainer?

 

29  Op bladzijde 16 en 17 vergelijkt Ellen het gedrag 
van de bavianen en mensen. Wat valt haar op?

30  Hoe zou een dierenverzorger hier tegenaan kijken, 
denk je?

vragen en opdrachten
?
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BIOLOGIE
Wanneer jonge dieren worden geboren, komt er een 
moment dat er iets in de groepssamenstelling van een 
diersoort verandert. Er moet dan een dier verhuizen, maar 
welke dat is en wanneer deze verhuist, verschilt per 
diersoort. De dierenverzorgers kijken onder andere naar 
de leeftijd waarop een dier seksueel actief wordt, hoe 
de groepssamenstelling van een diersoort is en hoe een 
diersoort leeft in het wild.

LEEUWEN – basis: vrouwen
Bij leeuwen hebben de moeders en dochters een sterke 
band. Zij vormen de basis van een leeuwengroep. Zoons 
verlaten in het wild hun familiegroep en gaan op zoek 
naar een eigen familiegroep. In de dierentuin zullen dan 
ook de zoons verhuizen naar een andere dierentuin 
voordat ze geslachtsrijp worden.

OLIfANTEN – basis: vrouwen
Bij olifanten blijven de vrouwen in hun geboortegroep. 
De vrouwen zijn allemaal familie van elkaar. De mannetjes 
verlaten uiteindelijk hun geboortegroep tegen de tijd 
dat ze gaan puberen. Dit gebeurt ook in dierentuinen.

SLINGERAPEN – basis: mannen
Vader en zijn zoons blijven bij elkaar in het wild. Om 
een goed leefgebied (goede voedselvoorzieningen, veilige 
omgeving) te kunnen verdedigen, heeft een slingeraap-
man hulp nodig van zijn zoons. De band tussen moeder 
en dochter is daarentegen niet sterk. In de natuur blijven 
een vader en zoons bij elkaar en verlaten de vrouwen 
uiteindelijk het leefgebied. In de dierentuin zal een 
slingeraapvrouwtje dan ook worden uitgeplaatst wanneer 
ze volwassen wordt, terwijl de mannen blijven.

ZEBRA’S – basis: vrouwen 
Zebra’s leven in harems: één mannetje met meerdere 
vrouwtjes. Soms leven ze in een grote kudde bestaande 
uit meerdere harems.

31  Waarom is het belangrijk dat dierenverzorgers 
kennis hebben over het gedrag van de dieren  
in de natuur?

32  In WILDLANDS is er een zebraveulen geboren  
en nu moet er besloten worden wie er uitgeplaatst 
wordt. Stel dat de kudde in WILDLANDS bestaat 
uit drie mannetjes en tien vrouwtjes. Wat zal jij 
adviseren als het veulen een vrouwtje blijkt te zijn? 
Leg jouw antwoord uit.

33  In de strip zag je dat er ook nog andere redenen 
kunnen zijn om te besluiten een dier uit te plaatsen. 
Welke reden heb je in de strip gezien om een 
mannetjesleeuw te verplaatsen?

34  Waarom zou er voor het verplaatsen van de 
mannetjesleeuw gekozen zijn?



vragen en opdrachten vragen en opdrachten
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VERWANTE DIERSOORTEN
In dierentuinen hebben we te maken met dieren die 
sprekend op elkaar lijken, maar toch tot een andere soort 
behoren. Als de diersoorten aan elkaar verwant zijn, kan 
het zijn dat de dieren nakomelingen krijgen. Een nako-
meling tussen twee verschillende diersoorten noemen we 
een hybride. Die nakomelingen zijn echter niet interes- 
sant voor het fokprogramma. Het komt zelfs vaak voor 
dat deze dieren niet vruchtbaar zijn en deze dieren nemen 
plek in. Plek die anders gebruikt had kunnen worden 
voor een dier dat wel in het fokprogramma van belang 
kan zijn.

In het verleden gebeurde het wel dat bijvoorbeeld verschil- 
lende soorten slingerapen bij elkaar in één verblijf leefden, 
doordat men toen nog niet wist dat het om verschillende 
soorten ging. In sommige gevallen neemt een dierentuin 
het op zich om een groep van allemaal hybride dieren bij 
elkaar te houden.

Mocht voor een diersoort het traject worden opgezet om 
weer dieren terug in de natuur te plaatsen, dan is het ook 
van belang dat de juiste diersoort in het juiste leefgebied 
wordt teruggeplaatst. Wanneer het uitgeplaatste dier 
niet de juiste soort is voor dat gebied en dit dier komt in 
contact met de al in het gebied levende dieren, zou dat 
opnieuw voor hybriden kunnen zorgen. Kennis over de 
diersoorten is dus van belang.

35  Waarom is het belangrijk om te weten of dieren 
tot dezelfde (onder)soort behoren?

 36  Wat zijn mogelijke problemen wanneer dieren van 
verschillende (onder)soorten zich voortplanten?

 37  Waarom is het van belang dat de dieren die terug- 
geplaatst worden in de natuur behoren tot de juiste 
diersoort?

 38  Waar moet nog meer op gelet worden bij het 
terugplaatsen van een dier in de natuur?

EZEL PAARD



Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek 
verder uit. Het is er op gericht om leerlingen kennis te laten 
verwerven over verschillende diersoorten, de voortplanting 
en het gedrag bij dieren, evenals dierverzorging en bedrei-
gingen zoals de illegale jacht op dieren. Een aantal thema’s 
leent zich uitstekend voor een klassendiscussie. 

Het antwoordmodel van het lespakket staat op onze website 
www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden. Wij 
stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons deelt  
via info@eureducation.nl.
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