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De dierentuin 

Ga je mee? 
We gaan naar de dierentuin. 
Een dierentuin noem je ook wel een dierenpark 
of  een zoo (zeg: zoe). 
In dit boek lees je er meer over. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe zag een dierentuin er vroeger uit? 
 Welke mensen werken er in een dierentuin? 
 Wat voor soort eten krijgen de dieren? 
 Krijgen dieren in dierentuinen jongen? 
 Wat zijn bekende dierentuinen? 
 Wat is er in die dierentuinen te zien? 



Die eerste dierenruin was niet fijn! 

1. De eerste dierentuinen 

Kijk eens wat ik heb! 

Op reis 
Heel vroeger waren er geen dierentuinen. 
Wilde je een bijzonder dier zien? 
Dan moest je een verre reis maken. 
Soms nam iemand van zijn reis zo’n dier mee. 
Koningen en keizers 
Vaak kocht een koning of  keizer zo’n dier. 
Zo liet hij zien dat hij iets bijzonders had. 
Francis de Eerste was zo’n keizer (1). 
Hij leefde meer dan 250 jaar geleden in Oostenrijk. 
Hij bouwde een huisje (2) bij zijn paleis. 
Rond het huisje bouwde hij kooien (3).  
Elke ochtend at hij in zijn huisje zijn ontbijt. 
Hij keek dan naar al zijn dieren. 
Het meest bijzondere dier was de giraffe. 

De dieren zaten in kooien. 
Vaak gingen ze dood. 
Wat at dit dier? 
Hoeveel ruimte had dit dier nodig? 
Mensen wisten niets over het dier. 
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Kooien 
Er kwamen meer dierentuinen.  
Elk dier zat in een kooi (1). 
De mensen stonden met open mond te kijken. 
Dit hadden ze nog nooit gezien. 
Dieren waren net als poppen in de poppenkast. 
Of  het dier het fijn vond? Dat telde niet. 
Leren 
Mensen leren steeds meer over dieren. 
Hoe leeft dit dier? 
Wat eet dit dier? 
Waarom doet dit dier zo vreemd in de kooi? 
Door goed naar het dier te kijken,  
zien oppassers dat het beter moet. 
Verzorging 
Dieren worden steeds beter verzorgd. 
Ze krijgen meer ruimte (2) 
Soms krijgen de dieren jongen. 
Dat was ook nieuw. 
De jongen zijn beter gewend aan de dierentuin. 

Dat is lekker, zeg! 
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2. Op safari 

Op reis 
Op safari? Wat is dat? 
Het woord safari komt uit Afrika. 
Het betekent lange reis. 
In Afrika kan je een reis maken door de natuur. 
Je rijdt met  auto met gids tussen de dieren (1). 
Op safari kom je leeuwen, zebra’s, olifanten en 
giraffen tegen. 
Ze leven in het wild. 
Het safaripark 
In Nederland maakte één dierentuin een park. 
Dat gebeurde 50 jaar geleden. 
In dat park kon je op safari met je eigen auto (2). 
Je kunt ook wandelen of  met de bus of  boot  
Om het park staat een hoog hek. 

Roofdieren zitten apart. 
Zo zijn de andere dieren veilig. 
De dieren kunnen rennen. 
Ze zitten niet meer saai in een kooi. 
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3. Werken in de dierentuin 

In de dierentuin werken veel mensen. 
Er zijn mensen druk met de dieren. 
Andere mensen zijn druk met de bezoekers. 
De verzorger 
De verzorger is druk met de dieren. 
Wat doet hij of  zij? 
1. Hij geeft de dieren eten. 
2. Hij maakt het verblijf  van de dieren schoon. 
3. Hij maakt de dieren schoon. 
4. Zij kijkt goed naar de dieren: Zijn ze gezond? 
5. Hij houdt de dieren bezig. 

Zo vervelen ze zich niet. 
De verzorger is de hele dag bezig. 
Vooral goed naar de dieren kijken. 
Dat is belangrijk. 
Doet een dier vreemd? 
Misschien is hij ziek. 
Dan roept de verzorger de dokter. 
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De dierenarts 
In de dierentuin werkt ook de dierenarts. 
Wat doet een dierenarts in de dierentuin? 
 Hij onderzoekt zieke dieren. Hij luistert naar 

het hart (1). Hij onderzoekt het bloed. Zo weet 
de dokter wat er mis is. 

 Hij behandelt dieren. Hij geeft medicijnen of  
opereert (2). 

 Ze bezoekt elke dag de zieke dieren (3). Gaan 
ze vooruit?  

 Hij helpt dieren bij het krijgen van jongen (4). 
 
Nog meer werk 
In de dierentuin is nog meer werk. 
Er is een restaurant. 
Je kunt er eten. Daar is een kok voor nodig. 
En er zijn ook mensen die bedienen. 
Bij de kassa zit ook iemand. 
Die verkoopt de kaartjes 
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4. In de keuken 

Goed eten is belangrijk voor een dier. 
Niet teveel en niet te weinig. 
Anders wordt het dier te dik of  te mager. 
Eet het dier planten? 
Dan krijgt het hooi, gras, groente, fruit of  zaden. 
Ook krijgen dieren brokken. 
Eet een dier vlees? 
Het dier krijgt een stuk van een koe. 
Ook die dieren krijgen brokken. 
Soms eet een dier vlees en planten. 
Andere dieren eten insecten. 
In de keuken staat het eten klaar. 
In grote koelkasten en vriezers ligt groente, 
fruit, vlees en vis opgeslagen. 
Het is voedertijd. 
Elk dier krijgt zijn maaltijd. 
Altijd op dezelfde tijd. 
Het is leuk om naar te kijken. 



5. Jonge dieren 

Hoe komt een dierentuin aan dieren? 
Heel vroeger werden ze gevangen. 
Dat gebeurt niet meer. 
De dierentuin hoopt op jonge dieren. 
Ze proberen  dieren te fokken. 
Dierentuinen in alle landen werken samen. 
Zo worden gezonde jongen geboren. 
Wat als er teveel dieren zijn? 
Dan verhuizen er een paar. 
Ze gaan naar een andere dierentuin. 
Heel soms komt een dier uit het wild. 
Vissen uit de oceaan.  
Gevangen vissen krijgen moeilijk jongen. 
Soms worden dieren gesmokkeld. 
Boeven proberen ze stiekem te vervoeren. 
Soms vindt de douane de dieren. 
Vaak gaan die dieren naar dierentuinen. 
Een jong dier in de dierentuin is een feest. 
Het betekent extra bezoekers in de dierentuin. 



5. Naar de dierentuin 

Wil je eens naar de dierentuin? 
Er zijn wel zestig dierentuinen in Nederland. 
Grote en kleine. 
Soms met veel dieren. 
Weer andere met maar één soort: vlinders. 
Er zijn dertien grote dierentuinen in Nederland 

Blijdorp 
De dierentuin Blijdorp vind je in Rotterdam. 
Blijdorp bestaat al meer dan honderdvijftig jaar. 
Deze dierentuin heeft heel veel soorten dieren. 
De dieren hebben veel ruimte. 
En er worden veel jonge dieren geboren. 
Dat is vaak moeilijk in een dierentuin. 
In Blijdorp werd een jonge neushoorn en  
een jonge olifant geboren. 



Artis 
Artis is de oudste dierentuin in Nederland. 
Artis ligt midden in de stad Amsterdam. 
Je kunt er 900 soorten dieren vinden. 
Er zijn veel vissen te zien. 
De dierentuin heeft niet heel veel ruimte. 
Maar er zijn delen waar dieren los lopen. 

Burger’s Zoo 
Deze dierentuin vind je in Arnhem. 
In deze dierentuin is veel ruimte voor de dieren. 
Je kunt er op safari. 
Je kunt ook de rotswoestijn (1), het regenwoud 
en een vloedbos bezoeken. 
Je vindt er de dieren die er thuishoren.  
Mooi is, dat er veel onder een dak te zien is. 
Zo kun je bij regen alles lekker droog bekijken. 
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Ouwehands dierenpark 
Deze dierentuin vind je bij de plaats Rhenen. 
In deze dierentuin is veel ruimte voor de dieren. 
Heel bijzonder zijn hier de twee reuzenpanda’s. 
Deze dieren vind je bijna niet meer in de natuur. 
Ook heeft deze dierentuin een berenbos. 
In dit bos leven bijzondere beren. 
De beren waren vroeger dansbeer of circusbeer.. 

Dierenpark Emmen 
Deze dierentuin vind je bij de plaats Emmen. 
De dieren hebben er veel ruimte. 
Het park bestaat uit verschillende delen. 
Elk deel stelt een natuurgebied voor. 
Je kunt naar de koude Noordpool met ijsberen. 
Of naar de savanne met leeuwen. 



Huisje Boompje Beestje 
Mee met het OV 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-

boompje-beestje-mee-met-het-ov/

In de dierentuin 
De dierenarts 

Klik hier 
https://willemwever.kro-ncrv.nl/

vraag_antwoord/dieren-en-planten/
wat-doet-een-dierenarts-een-

dierentuin  

7. Filmpjes 

https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mee-met-het-ov/#q=trein
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-mee-met-het-ov/#q=trein
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-doet-een-dierenarts-een-dierentuin
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-doet-een-dierenarts-een-dierentuin
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-doet-een-dierenarts-een-dierentuin
https://willemwever.kro-ncrv.nl/vraag_antwoord/dieren-en-planten/wat-doet-een-dierenarts-een-dierentuin






Bronnen 

https://wikikids.nl/Portaal:Dierentuinen  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierentuin  

burgerszoo.nl/nieuws/2017/11/dierentuinen-vroeger-en-nu-de-geschiedenis-van-burgers-
safari 

https://www.alletop10lijstjes.nl/10-populairste-dierenparken-in-nederland/  
https://www.burgerszoo.nl/nieuws/iedere-diersoort-een-eigen-menu  

https://www.burgerszoo.nl/nieuws/2017/11/het-verzorgingscentrum-de-centrale-
voedselkeuken-en-meer  

https://www.nu.nl/weekend/5976469/zo-komt-de-dierentuin-aan-dieren-we-gaan-niet-
zomaar-gorillas-fokken.html  
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