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Open de website www.dierenrijk.nl op het digibord in je klas om tijdens je spreekbeurt bijvoorbeeld
dieren en filmpjes uit Dierenrijk te laten zien. Veel succes!
Geschiedenis Dierenrijk
Op 3 mei 2004 is Dierenrijk geopend. In het begin heette de dierentuin ‘Dierenrijk Europa’, omdat er
alleen diersoorten uit Europa woonden. In 2006 kwamen er ook andere diersoorten uit het dierenrijk
wonen, waaronder tijgers. Tijgers komen in Azië voor, dus toen is de naam veranderd in ‘Dierenrijk’.
Waarom zijn er eigenlijk dierentuinen?
Dierentuinen zijn er niet alleen voor een leuke dag, maar vooral zijn dierentuinen er om je iets te
leren. In Dierenrijk kun je bijvoorbeeld leren tijdens de dierenshows. De dierverzorgers vertellen je
tijdens zo’n dierenshow bijvoorbeeld wat deze dieren eten, waar ze in de natuur leven en hoe oud ze
kunnen worden. Maar ook laten ze zien waar deze dieren goed in zijn, want ieder dier is anders. Dat
is nou eens een handige manier om iets te leren.
Ook willen de dierentuinen ervoor zorgen dat bedreigde diersoorten niet uitsterven, ze fokken met
dieren. Fokken is dat ze de dieren gezonde jongen laten krijgen. Kleine dieren noemen we natuurlijk
geen kinderen, maar bijvoorbeeld een olifantenkalfje of welpje, dat is een klein tijgertje.
Hoe komen dieren in de dierentuin?
De dieren die er wonen zijn meestal in dierentuinen geboren. Soms is er in een dierentuin een dier
over, die kan dan naar een andere dierentuin. Het dier is over, omdat het verblijf te klein is of omdat
ze er heel veel van hebben. De olifanten in Dierenrijk komen uit Blijdorp in Rotterdam en uit
Dierenpark Emmen. Heel vroeger werden dieren uit het wild gevangen voor bijvoorbeeld onderzoek,
als collectie of om er geld mee te verdienen, zoals de circus. Maar dit mag gelukkig niet meer.
Wat kost een dier?
Dierentuinen kopen nooit een dier van een andere dierentuin, die zijn altijd gratis en worden dus
geschonken. Voor bijna iedere diersoort is er 1 persoon die voor heel Europa kijkt waar een bepaald
dier naar toe kan gaan. Jij en ik kunnen er geen krijgen hoor. Dat zou wel leuk zijn, maar voordat je
van een dierentuin een dier krijgt, komen ze eerst kijken of je tuin wel groot genoeg is en of je wel
een goed verblijf hebt gebouwd. Gewone mensen zoals wij hebben dat natuurlijk nooit thuis.
Wel is het verzorgen van een dier duur. De olifanten waren dan wel gratis, maar het verblijf kosten
wel 1 miljoen euro. En een olifant eet maarliefst 150 kilo voer per dag, dat is 750 keer jouw bordje.
De dieren uit Dierenrijk!
In Dierenrijk vind je wel 87 verschillende dierensoorten, zoals; chimpansees, gibbons, berberapen,
ringstaartmaki’s, zeehonden, beverratten, ijsberen, olifanten, tijgers, vogels, leeuwen en nog veel
meer. Je kunt iedere dag naar Dierenrijk gaan, want de dierentuin is iedere dag open. Soms komt er
een nieuw diersoort bij, soms wordt er een bijzondere diersoort geboren. Zo blijft het leuk om nog
ene keer te komen. Hier kun je alle diersoorten van Dierenrijk vinden: www.dierenrijk.nl/dieren.
De dierenshows
Als je er bent, ga dan eens kijken naar de dierenshow. Dat is een heel leuke show met ratten, duiven,
varkentjes en nog meer. En ook voor deze show geldt weer dat je er ook nog wat van opsteekt.
Tijdens de olifantenshow kun je zien hoe de verzorgers de olifanten trainen. Dan laten ze een olifant

een pootje geven. Dat is geen kunstje, maar zo kunnen de verzorgers zien of de olifantenpoten er
goed uitzien of dat bijvoorbeeld hun nagels gevijld moeten worden. Hier kun je alle shows vinden en
ook korte filmpjes: www.dierenrijk.nl/dierenshows.
Wat zo leuk is aan Dierenrijk is dat het een echte familiedierentuin is, dé familiedierentuin van
Nederland. Je kan dus met je broertjes, zusjes, papa, mama of opa en oma naar de dierentuin!
Waar je dat aan kunt zien? Nou, behalve de geweldige shows zijn er ook veel speeltoestellen, twee
grote speeltuinen buiten en voor als het regent is er ook nog een hele grote binnenspeeltuin. De
grote binnenspeeltuin heet Indoor Apenkooien. De chimpansees wonen naast Indoor Apenkooien,
dus kunnen deze apen ook jou zien klimmen en klauteren. Ook hiervan is een leuk filmpje om te zien:
www.dierenrijk.nl/park/voorzieningen/speeltuinen/
Wie werken er allemaal in Dierenrijk?
1. De vestigingsmanager: dat is de baas van Dierenrijk, hij let op alles wat er in het park moet
gebeuren.
2. De medewerkers gastenservice: dit zijn de mensen bij wie je je entreebewijs koopt. Zij kunnen je
precies vertellen wat er op de dag dat jij Dierenrijk bezoekt allemaal gaat gebeuren in het park.
Zo weet je altijd waar en wanneer je er moet zijn voor de leukste shows.
3. Gastheren en gastvrouwen: je ouders drinken vast een kopje koffie, misschien krijg je nog wel
iets lekkers. Dit wordt allemaal gemaakt door de medewerkers in het restaurant.
4. Facilitaire medewerkers: zij onderhouden het groen, want een dierentuin heeft veel bomen, gras
en planten. Ook doen ze klusjes, zoals hekjes maken of dierverblijven inrichten.
5. De dierenverzorgers: zij maken het voer klaar voor de dieren en voeren ze daarna natuurlijk ook.
Ze kijken of de dieren gezond zijn en helpen de dierenarts als hij in het park komt. Ook mogen zij
de shows presenteren, ze weten bijna alles van de dieren in Dierenrijk. Dit zijn allemaal leuke
dingen die ze doen, maar ze moeten natuurlijk ook de verblijven schoonmaken. Dat betekent
ook poepscheppen, bah!
6. Pico: Oh ja, naast alle dieren werkt en woont er in Dierenrijk nog een gekke aap: Pico. Pico is de
speelse en soms ondeugende mascotte van Dierenrijk. Hij opent iedere ochtend om 10.00 uur de
poorten van de dierentuin. Ook wijst hij je de weg op de plattegrond, zodat je niet verdwaald. Je
herkent hem aan zijn blauwe vacht en grappige, gele tuinbroek.
Pico heeft ook een eigen kidsclub , die heet de PicoBende. Daarvan kun je gratis lid worden, dan krijg
je een pasje. Ze doen allerlei leerzame activiteiten in het park. Hier kun je zien wat ze allemaal doen:
www.dierenrijk.nl/kids Zullen we eens kijken?

Dit is Pico

