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Voorwoord 

Bij de start de opleiding Landschapsgeschiedenis was mijn wens om mij te verdiepen in landschappen 

en te begrijpen hoe landschap wordt gedefinieerd. Het werd mij al snel duidelijk dat het landschap 

veel verschijningsvormen kent. De inspirerende colleges over het Nederlandse en Europese 

landschap toonden dat de diversiteit in landschapstypen groot is. Van zeelandschap en 

geurlandschap tot Berglandschap en agrarisch landschap. De meeste landschappen zijn door 

mensenhanden geworden tot wat zie nu zijn, het zijn cultuurlandschappen. De variatie en 

landschapsgeschiedenis is indrukwekkend. De opleiding heeft voor mij het plezier en de interesse in 

landschap gestimuleerd. Ook werd duidelijk dat het behoud van alle fraaie landschapstypen onder 

druk staat, door sterke groei van stad, industrie, landbouw en alle verkeersvoorzieningen die nodig 

zijn voor deze ontwikkelingen.  

In onze leefomgeving zijn, naast huizen en gebouwen ook stadsparken, buitenplaatsen, botanische 

tuinen en dierentuinen aanwezig. Deze cultuurlandschappen bieden veel mensen vermaak, kennis, 

rust en reflectie, in ons drukke en volle Nederland. Genoeg reden om zuinig te zijn op het 

cultuurlandschap. Voor mij de reden om er meer over te weten en het landschap op te zoeken. Er 

gaat niets boven zelf het landschap ervaren en leren kennen. 

In het overzicht van afstudeeronderwerpen van de opleiding werd mijn aandacht getrokken door het 

thema ‘De dierentuin en het cultuurlandschap in Nederland’. Voor iedereen is de dierentuin een 

vanzelfsprekende plaats, een bezoek aan de dierentuin is een beleving die (bijna) iedereen kent. Wat 

is de positie van de dierentuin in het cultuurlandschap? Dat is een onbekend aspect van 

dierentuinen. Deze opdracht gaf mij de kans om de dierentuinen te bestuderen en op te zoeken, en 

te zien ‘door de bril van landschapsgeschiedenis’. 

Ik heb mij met veel enthousiasme ingezet voor dit onderwerp en realiseer mij door dit onderzoek dat 

dierentuinen onderdeel zijn van cultuurlandschap. In het waarderen van cultuurlandschap en natuur 

spelen dierentuinen een rol, ook al is dit vaak geen ‘bewuste landschapservaring’ voor de bezoekers. 

Er zijn veel dierentuinen in de wereld, en zeker in Nederland, die jaarlijks miljoenen bezoekers 

trekken. Bij elkaar vormen de dierentuinen een bijzondere niche in het cultuurlandschap, 

vergelijkbaar met botanische tuinen en buitenplaatsen. 

Het was een flinke zoektocht om alle aspecten van dierentuinen en landschap te onderzoeken en te 

beschrijven. De COVID-pandemie verhinderde toegang tot dierentuinen en archieven, zij waren 

gesloten gedurende mijn onderzoeksperiode. Door de zeer bereidwillige inzet van deskundigen uit de 

dierentuinwereld en de medewerkers van diverse archieven en organisaties en verenigingen heb ik 

toch kunnen beschikken over voldoende bronnen en archieven. In de voorbereiding en tijdens het 

onderzoek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de steun die ik kreeg van mijn scriptiebegeleiders,  

Mans Schepers en Michiel Purmer. 

In de laatste periode van het onderzoek mochten dierentuinen (beperkt) weer open en heb ik toch 

de gelegenheid gehad om een bezoek te brengen aan de locaties van mijn onderzoek. Dat heeft 

bijgedragen aan de inhoud van en het plezier in dit onderzoek. Ook heeft het mij geleerd dat 

dierentuinen als cultuurlandschap een rol kunnen spelen in de veranderingen die de komende jaren 

zullen plaatsvinden in de (energie)transitie naar gezonde steden en leefomgevingen, waarin 

aandacht is voor cultuurlandschap, natuur en biodiversiteit.  
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Samenvatting 

Dit onderzoek beschrijft de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap waarin zij gevestigd zijn. 

Het betreft een selectie van 4 Nederlandse dierentuinen uit het bestand van de 13 dierentuinen die 

aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD). In Nederland zijn meer dan 

60 kleine en grote dierentuinen, en meer dan 19 gesloten dierentuinen. Van dierentuinen is de 

landschapsgeschiedenis niet of beperkt beschreven. Daardoor is nog veel onbekend over de positie 

en de waardering van de dierentuin-locaties in het cultuurlandschap. Ook is niet bekend of 

dierentuinen in beleid het cultuurlandschap waarin zij gevestigd zijn benoemen en inzetten voor de 

doelstellingen.  

 

Dit onderzoek beschrijft het cultuurlandschap dat aanwezig was voor de opening van de 

dierentuinen en het beschrijft de ontwikkelingen op de locaties tijdens het bestaan van de 

dierentuinen. Voor elke dierentuin wordt beschreven op welke wijze zij het cultuurlandschap 

beheerden, gebruikten of veranderden en of dit plaatsvond op basis van expliciet beschreven beleid. 

Het onderzoek beschrijft tevens per dierentuin de onderbouwing van de keuze van de oprichters 

voor de dierentuin-locatie.  Er wordt in het onderzoek antwoord gegeven op de vraag of bij de keuze 

voor de locatie voor vestiging van de dierentuin het aanwezige cultuurlandschap van belang was. 

Tevens wordt antwoord gegeven op de vraag wat de invloed was van de keuze voor de locatie, en 

het daar aanwezige cultuurlandschap, op de ontwikkelingen gedurende het bestaan en welke positie 

de dierentuinen het cultuurlandschap in de toekomst willen geven. 

 

De geschiedenis van de Nederlandse dierentuinen start in het begin van de 19e eeuw. Om een 

spreiding van dierentuinen voor dit onderzoek uit verschillende perioden te realiseren is een keuze 

gemaakt van dierentuinen uit drie perioden waarin zij gestart zijn. Het betreft de periode van de  19e 

eeuw, de periode van eerste helft 20e eeuw en de periode van de tweede helft 20e eeuw. Met behulp 

van diverse criteria is een keuze gemaakt voor de drie perioden. Periode 19e eeuw: Artis, Amsterdam, 

periode begin 20e eeuw: Burgers’ Zoo, Arnhem en Dierenpark Emmen, Emmen, periode tweede helft 

20e eeuw: AquaZoo, Leeuwarden. Dierenpark Emmen is, als gesloten dierentuin, als CASUS in het 

onderzoek opgenomen. Doel van deze CASUS is het beschrijven van de positie in het 

cultuurlandschap van een dierentuin na sluiting en daarmee het ontstaan van een ‘nieuwe laag’ in 

het cultuurlandschap in beeld te brengen. Tevens wordt in de CASUS antwoord gegeven op de vraag 

wat de positie van de ‘oude dierentuin’ is in het cultuurlandschap van de nieuwe bestemming. 

 

Het onderzoek heeft per dierentuin de volgende resultaten: 

AquaZoo opende in 1994 en had op dat moment de naam Otterpark. Het park is gelegen in de Kleine 

Wielen, als onderdeel van het recreatiegebied ‘De Groene Ster’ aan de oostzijde van de gemeente 

Leeuwarden. Bij de start was het veenweide en petgatengebied van de Kleine Wielen waarin het 

Otterpark (later AquaZoo) werd gebouwd van belang. De doelstelling van het park was de bezoekers 

kennis te laten maken met het ecosysteem van het veenweidegebied en de petgaten, waarin de 

otter voorkwam. De kenmerken van het park bleven voor een groot deel behouden, ook nadat het 

park twee keer van eigenaar wisselde. Naast een flinke uitbreiding met uitheemse diersoorten is er 

gekozen voor behoud van de petgaten, de petgatenvegetatie, het houden van inheemse diersoorten 

en grote delen van de oorspronkelijke paden en verblijven. Er is in AquaZoo in 2021 aandacht voor 

het Friese cultuurlandschap en de natuur. In het beleid wil AquaZoo hieraan vasthouden en de 

bezoekers kennis laten maken met het Friese cultuurlandschap en de Friese natuur. 

Artis (1838), is ontstaan en gebouwd in de Plantagebuurt in Amsterdam. Bij de start en gedurende de 

ontwikkeling had Artis aandacht voor het cultuurlandschap waarin het lag. In het huidige Artis zijn 

diverse aspecten van het oorspronkelijke cultuurlandschap behouden. Dit betreft onder andere 3 



3 
 

vijvers die onderdeel waren van de Nieuwe Prinsengracht, die bij de start door Artis liep. Daarnaast 

bezit Artis delen van de oorspronkelijke paden, veel karakteristieke en oude bomen en diverse 

(rijks)monumenten en parkstructuren. Cultuurlandschap wordt op dit moment in Artis herkend en 

gewaardeerd en is in 2020 opgenomen als onderdeel van beleid, missie en ontwikkeling in het 

‘Masterplan 2030’. 

Burgers’ Zoo ligt aan de noordkant van Arnhem en grenst aan het Veluwse bos en heide landschap. 

Vanaf 1923 werkte oprichter Johan Burgers in Arnhem aan een dierenpark met de ambitie voor zo 

natuurlijk mogelijke dierenverblijven volgens het ‘Frei-anlage’ principe van Carl Hagenbeck. Het 

cultuurlandschap op de stuwwal van Arnhem waarin Burgers’ Zoo werd aangelegd is voor het 

familiebedrijf niet heel belangrijk. Ook de landgoederen en buitenplaatsen in de omgeving en het 

direct aangrenzende Openluchtmuseum hebben geen invloed op de inrichting van het park. Een 

aantal van de aanwezige bomen en enkele open delen in het park worden behouden, evenals een 

restant van de schietbaan die voor de start van het park aanwezig was in het militair oefenterrein op 

deze locatie. Het bomenbestand omvat enkele honderden bomen, en wordt als botanische collectie 

gekoesterd door Burgers’ Zoo. In de toekomst wil het dierenpark meer aandacht besteden aan het 

ecosysteem van de Veluwe. Op dit moment is de aandacht vooral gericht op de bekende 

‘ecodisplays’ van Burgers’ Zoo. 

Casus Dierenpark Emmen. Willem Oosting opende in 1936 het Noorder Dierenpark in het centrum 

van Emmen. In 2015 wordt het dierenpark, op dat moment Dierenpark Emmen genaamd, gesloten. 

Uit de casus blijkt dat er vanaf de start van het park aandacht was voor karakteristieke aspecten van 

het toenmalige cultuurlandschap, waar op dat moment het eeuwenoude Willingegoed lag. Het doel 

van het dierenpark was niet om het cultuurlandschap in zijn geheel te behouden. Wel werd de 

waarde van het aanwezige cultuurlandschap van kampen, grachten, houtwallen, bomenrijen en 

karakteristieke (eeuwenoude), bomen gewaardeerd. In de aanleg en ontwikkeling van het 

Dierenpark Emmen zijn deze aspecten voor een deel (bewust) behouden. Na de sluiting van het park 

in 2015 ontstaan initiatieven vanuit de voormalige eigenaren, de bewoners, de gemeente Emmen en 

verenigingen om het ‘oude dierenpark’ een plaats te geven in het nieuw te ontwikkelen 

cultuurlandschap, met behoud van de genoemde kenmerkende aspecten. De gemeente Emmen 

heeft deze ambities in 2017 opgenomen in de Ontwerpvisie openbare ruimte met de titel Creatief 

Mensenpark. Er is beleid geformuleerd waarin wordt beschreven dat de gelaagdheid van het 

cultuurlandschap behouden blijft in de toekomst. 

 

Dit onderzoek is niet representatief voor de dierentuinen in Nederland. Het betreft een te gering 

aantal onderzochte dierentuinen. Het onderzoek kan gezien worden als een verkenning voor de 

beschrijving van de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap van Nederland. De resultaten 

van dit onderzoek laten zien dat er bij de 4 beschreven dierentuinen concreet aandacht is voor het 

cultuurlandschap. De mate waarin dat gebeurt verschilt per dierentuin. Er is bij deze dierentuinen 

ambitie om het cultuurlandschap te behouden en te gebruiken. Er is nog veel onbekend over het 

cultuurlandschap van de vele open en gesloten dierentuinen in Nederland. Het is voor kennis van de 

landschapsgeschiedenis en voor de toekomst van cultuurlandschappen van dierentuinen, ‘the zoo of 

the future’, nuttig om vervolgonderzoek te doen. In het renoveren, ontwikkelen en aanleggen van 

het stads- en buitengebied kan kennis van de landschapsgeschiedenis van dierentuinen een rol 

spelen bij behoud van cultuurlandschap, biodiversiteit en leefbaarheid. 
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Dierentuinen in Nederland behoren tot de belangrijke attracties en ontvangen jaarlijks ongeveer 10 

miljoen bezoekers.1 Binnen de regio of de stad hebben dierentuinen een eigen locatie en 

geschiedenis en zijn daarmee van invloed op de omgeving in de stad of het cultuurlandschap. De 

interactie tussen dierentuinen en het cultuurlandschap is een grotendeels onbekend fenomeen. Wat 

is de historie van de invloed van de dierentuin op het cultuurlandschap en wat is in de huidige 

dierentuin bewaard gebleven van het cultuurlandschap waarin het ooit werd aangelegd? 

Dierentuinen kunnen in de toenemende verstedelijking en in de ontwikkeling van het niet stedelijke 

landschap een onderdeel vormen van erfgoed en cultuurhistorie.2 

In hoeverre is de keuze voor de locatie van dierentuinen een bewuste keuze geweest? De keuze kan 

gebaseerd zijn op bereikbaarheid van de locatie, op een relatie met de natuur en het landschap, een 

historische relatie met de locatie of een combinatie van factoren. De keuze van de locatie van de 

dierentuinen is onderdeel van dit onderzoek. 

Het houden van dieren in dierentuinen heeft een ontwikkeling doorgemaakt waarbij het in kooien 

houden van dieren geleidelijk veranderde naar het laten zien van dieren in een meer natuurlijke 

context. Ook evolueerde dierenverblijven van kleine kooien naar onder architectuur gebouwde 

monumenten.3 Zo bezit Artis meerdere monumentale gebouwen en dierenverblijven.4 De vraag is of 

de binding met landschap en natuur voor een dierentuin van belang is en of cultuurhistorische 

waarden, die in dierentuinen aanwezig zijn, onderdeel zijn van beleid en missie van zowel recente als 

historische dierentuinen. 

 

1.2 Stand van het onderzoek 

Het bouwen en ontwikkelen van een dierentuin heeft op zichzelf invloed op de locatie en het 

cultuurlandschap. Daarbij kan de dierentuin in de loop van de geschiedenis een status krijgen als 

cultuurhistorisch erfgoed. Zodra de dierentuin is aangelegd wordt deze ook onderdeel van het 

landschap. Er kan, als een dierentuin geopend wordt, in de loop der jaren een wisselwerking 

ontstaan tussen dierentuin en omgeving. Voorbeelden hiervan zijn het voormalige Dierenpark 

Emmen en Artis in de Plantagebuurt in Amsterdam (2.2, 2.4 en fig 1.1). 

De landschapsgeschiedenis en de huidige cultuurlandschappelijke waarden van dierentuinen zijn niet 

als zelfstandig onderdeel beschreven in onderzoek en literatuur over dierentuinen, dierentuin-

locaties en andere bronnen.  

Het bouwen van een dierentuin of dierenverblijven in een dierentuin is in verschillende voorbeelden 

(Burgers Bush, safaripark Beekse Bergen) gericht op een reconstructie van een landschap, in de vorm 

van een dierenverblijf, met een natuurlijke leefomgeving als basis.5 In deze situatie is er sprake van 

een kunstmatig landschap met dierenverblijven. 

Onderzoek en kennis van bouw en aanleg van dierentuinen waarbij cultuurlandschap een doelstelling 

is, ontbreekt op dit moment.  

                                                           
1 NRIT, https://www.nritmedia.nl/home/kennisbank 
2 Holtorf, C., 2008. Zoos as Heritage: An archeological Perspective, International Journal of Heritage Studies, 
14:1. PP 3-9 
3 Shapland, A., D. van Reybouck, 2008, Competing Natural and Historical Heritage: The Penguin Pool at London 
Zoo. International Journal of Heritage studies 14:1. P 13 
4 ARTIS Historie, erfgoed en monumenten. 2018. Themawandeling Artis; Rijksmonumentenregister | Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed / Artis 
5 Axelson, T., May, S., 2008. Constructed Landscapes in Zoos and Heritage, International Journal of Heritage 
Studies, 14:1. PP 43-59 

https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/
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Voorbeelden van bewust maken van een keuze voor een locatie die gerelateerd is aan de natuur en 

het landschap, zijn in Nederland wel aanwezig. Een voorbeeld daarvan is het Natuurpark Lelystad 

(geen NVD dierentuin).  Dit Natuurpark kreeg in de jaren ’70 van de vorige eeuw een start op 

initiatief van de toenmalige Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en de Amsterdamse dierentuin 

Artis. Doel was het “het inrichten en in stand houden van een parkachtig landschap als onderdeel van 

het ‘Flevo-landschap’  waarin dieren en watervogels in een zo natuurlijk mogelijke omgeving worden 

ondergebracht. Dit ten behoeve van natuur-educatieve, recreatieve en zo mogelijk 

natuurwetenschappelijke doeleinden”.6 Het Natuurpark Lelystad is in beheer bij de provinciale 

landschapsbeheerder, ‘Het Flevo-landschap’. In de missie en visie op het bouwen en ontwikkelen van 

dit Natuurpark zijn natuur, landschap en cultuurhistorie, na de recreatieve waarden, de meest 

leidende aspecten voor beheer van het park.7 Dit is in de Nederlandse dierentuinwereld een unieke 

constructie. 

 

 
Fig 1.1 Nieuwe Prinsengracht in Artis, met het pontje voor overplaatsen van de bezoekers,  1845. 

Bron: Stadsarchief Amsterdam 

 

Voor veel dierentuinen is bij aanleg of uitbreiding onderzoek uitgevoerd, zoals archeologisch 

onderzoek (inclusief cultuurhistorisch onderzoek), MER rapportages, haalbaarheidsonderzoeken en 

diverse provinciale en gemeentelijke onderzoeken. Daarnaast waren vele vergunningen en 

rapportages noodzakelijk.  In deze gevallen betrof het geen vergelijkend onderzoek naar ontwikkeling 

van het cultuurlandschap en invloed van het cultuurlandschap op de ontwikkeling van de dierentuin. 

Onderzoek naar locaties van dierentuinen en, met name, de relatie met het cultuurlandschap en 

wisselwerking tussen dierentuin en cultuurlandschap ontbreekt, met uitzondering van Natuurpark 

Lelystad. 

 

 

                                                           

6 Vredeveld, C. 1982. Natuurpark Lelystad. In: Oostelijk van de Knardijk: de inrichting en ontwikkeling van 

Oostelijk Flevoland in de jaren 1957-1980. Rijkswaterstaat 1982. Hoofdstuk 23 
7 Beheerplan Natuurpark Lelystad 2015 - 2021, 2015. Het Flevolandschap. P 56 
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1.3 Probleemstelling 

Dierentuinen zijn locaties waar bezoekers kennis, ontspanning, ervaringen en belevingen opdoen die 

gekoppeld zijn aan de dieren, dierenverblijven en recreatieve activiteiten. Veelal in combinatie met 

en ondersteund door bijzondere architectuur, het zoölogisch park, natuurlijk landschap of 

geconstrueerd cultuurlandschap.8 

Het is onduidelijk wat de positie van dierentuinen is in het cultuurlandschap in Nederland. Ook is 

onduidelijk wat een dierentuin toevoegt of juist verwijdert uit het cultuurlandschap. Het bouwen en 

ontwikkelen van een dierentuin heeft invloed op de locatie en de omgeving. Denk hierbij aan 

uiteenlopende situaties als Artis (Plantage gebied in de stad Amsterdam, fig 1.1) of meer landelijke 

locaties zoals Safaripark Beekse Bergen of GaiaZoo in de gemeente Kerkrade. 

Bij het bouwen en ontwikkelen van dierentuinen en dierenverblijven kan gebruik gemaakt worden 

van natuurlijke omstandigheden in het landschap of kan het accent liggen op het aanleggen en 

construeren van (nieuwe) landschappen. Zijn de oorspronkelijke elementen van het cultuurlandschap 

nog aanwezig en zijn deze elementen gebruikt in de dierentuin? Het is onduidelijk in hoeverre 

dierentuinen ,in het realiseren van beleid, missie en doelen, het cultuurlandschap hebben 

opgenomen en ingepast of daaraan aandacht besteden in de expositie en architectuur.  

Er is een lacune in de kennis over de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap en de wijze 

waarop dierentuinen gebruik maken van het cultuurlandschap waarin zij gevestigd zijn. 

 

In paragraaf 1.6 wordt de probleemstelling uitgewerkt in een hoofdvraag, vier onderzoeksvragen en 

wordt het doel van het onderzoek beschreven. 

 

1.4 Theoretisch kader 

Het theoretisch kader beschrijft de definitie van dierentuinen, de ontwikkelingen die geleid hebben 

tot het ontstaan van dierentuinen en de trends in deze ontwikkeling. Tevens wordt de rol van het 

cultuurlandschap beschreven in de ontwikkeling van de dierentuinen in de periode van ontstaan in 

de 19e eeuw tot heden. Belangrijke aspecten in de geschiedenis van dierentuinen zijn de bijzondere 

architectuur, de opkomst van dierentuinen tegelijk met de groei van de stad, haar burgerij, het 

stadslandschap (Cityscape) en de ambities voor het ontwikkelen van dierentuinen met een 

combinatie van (park)natuur, dierhouderij en cultuurlandschap. Deze ontwikkeling gaat tot de 

huidige tijd door in de vorm van moderne dierentuin-architectuur en  landschap-immersie 

(Landscape Immersion) waarbij de bezoeker ondergedompeld wordt in het dierenverblijf alsof hij 

deel is van deze (semi)natuurlijke omgeving. Vanaf het moment van vestiging ontwikkelen 

dierentuinen zich en kunnen in de loop der jaren een historische laag in het cultuurlandschap vormen 

zoals dit bijvoorbeeld zichtbaar is geworden in Artis en het voormalige Dierenpark Emmen. De vraag 

die uit dit theoretisch kader naar voren komt, is of het belang van natuur en cultuurlandschap een 

bepalende factor is voor de bouwers, ontwikkelaars, onderzoekers en bezoekers van dierentuinen.  

 

Definitie en omschrijving van het begrip dierentuin  

Een dierentuin is een 'permanente inrichting waar levende wilde dieren worden gehouden om 

gedurende ten minste 7 dagen per jaar te worden tentoongesteld aan het publiek, met uitzondering 

van circussen en dierenwinkels'.9 

                                                           
8 Shapland, A., D. van Reybrouck, 2008. Competing Natural and Historical Heritage: The Penguin Pool at London 
Zoo. International Journal of Heritage Studies, 14.1, pp 10 – 29.; Axelson, T., S. May, 2007. Constructed 
Landscapes in Zoos and Heritage. International Journal of Heritage Studies, 14,1. PP 43-59 
9 RVO, 2021. Besluit houders van dieren, 5 juni 2014 



7 
 

De oudste nog bestaande dierentuin is de “Tiergarten Schönbrunn” nabij Wenen (1752). Wereldwijd 

zijn er circa 3.000 dierentuinen, waarvan circa 250 in Europa. De dierentuinen in Europa dienen 

volgens Europese wetgeving, de Europese Dierentuinrichtlijn10, over een dierentuinvergunning te 

beschikken.11 In Nederland zijn de grote dierentuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van 

dierentuinen (NVD).12 Deze dierentuinen conformeren zich aan de Europese richtlijnen. In Europa zijn 

veel grote dierentuinen aangesloten bij de Europese Associatie van Dierentuinen en Aquaria (EAZA)13 

en wereldwijd zijn veel dierentuinen aangesloten bij de World Association of Zoos and Aquaria 

(WAZA).14 Regelgeving en verbeteren van kwaliteit van houden en fokken van dieren en educatie 

over dieren zijn belangrijke doelen bij de genoemde organisaties. Er zijn echter vele parken en 

dierentuinen waar het houden van dieren minder is gebonden aan regels en voorschriften. Dit 

betreft een meerderheid van de organisaties, bedrijven en particulieren die gericht zijn op het 

houden van dieren. Wereldwijd is het aantal dierentuinen met georganiseerde status een 

minderheid. Een voorbeeld is Amerika, waar ongeveer 20% van de dierentuinen verbonden is aan de 

internationale dierentuinorganisatie (WAZA).15 In dit onderzoek ligt de focus op de dierentuinen in 

Nederland met een officiële NVD status. 

 

Historie dierentuinen 

Sinds het Neolithicum worden dieren gehouden. Dit is bekend uit de geschiedenis van onder andere 

Egypte waar in tempels of in omheinde weides (vanaf 5e eeuw BC) dieren werden gehouden en van 

Chinese keizers vanaf de 14e eeuw BC.16 De Chinese keizer Wen-Wang legde een park aan van 375 ha 

met daarin diverse diersoorten, de “tuin der intelligentie”, welke gezien werd als een goddelijke 

creatie. In het park waren herten, antilopen, vogels en vissen in een grote visvijver. De tuin was 

opengesteld. Er waren tuinmannen en dierenverzorgers. 

Ook Europese koningen en vorsten hielden vanaf de middeleeuwen dieren waarbij het motief 

daarvoor bijvoorbeeld jacht, oorlogvoering en status was. Frederik II van Sicilië was in de 13e eeuw 

een vroeg voorbeeld van deze gewoonte met zijn verzameling van kamelen, dromedarissen, 

olifanten, grote katten, beren, gazelles en een giraf.17 Koninklijke en aristocratische collecties waren 

tamelijk algemeen vanaf de 15e eeuw. Ook de paus in Rome en de Roomse kardinalen hielden vanaf 

de 16e eeuw dieren. De gewoonte breidde zich uit naar de Noordelijke delen van Europa.18 Kerken 

hadden vaak ‘rariteitenkabinetten’ tegelijk met verzamelingen van relikwieën, gezamenlijk te 

beschouwen als de eerste natuurhistorische collecties.19  

Naast de ontwikkeling van dieren in dierenhouderijen of collecties is een lange traditie van het tonen 

en optreden van dieren als sensatie en vermaak bekend. Diergevechten zoals in de 16e eeuw tussen 

leeuwen, paarden, stieren, honden20 en mens tegen dier (gladiatoren van het Romeinse rijk tegen 

leeuwen, stierengevechten in Spanje). 

 

                                                           
10 Europese Dierentuinrichtlijn, 1999. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/AUTO/?uri=celex:31999L0022 
11 RVO, 2021. Richtlijnen voor beleidsprotocol op basis van wetgeving Besluit houders van dieren, 5 juni 2014 
12 Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. https://www.nvddierentuinen.nl/nvd/links/ 
13 European Association of Zoos and Aquaria. https://www.eaza.net 
14 World Association of Zoos and Aquariums. http://www.waza.org/en/site/home 
15 R. Farinato, 2001. Another view of Zoos. In; A.N. Rowan, D.J. Salem. The state of the Animals. 2001. 
16 Baratay, B., Hardouin-Fugier, E., 2002. A History of Zoological Gardens in the West. London. P 17. 
17 Baratay, B. 2002. P 19. 
18 Baratay, B. 2002. PP 20-21 
19 Coe, J. C. 1986. Towards a Co-evolution of Zoos, Aquariums and Natural History Museums., AAZPA 1986 
Annual Conference Proceedings, American Association of Zoological Parks and Aquariums, Wheeling, WV. P 2 
20 Baratay, B. 2002. P 25 
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Menagerieën 

In de late middeleeuwen ontstond in Europa de gewoonte om dieren te houden in menagerieën. Dit 

betrof het houden van bijzondere en vreemde diersoorten in kastelen of buitenplaatsen.21 

Voorbeelden van de dieren die er gehouden werden zijn leeuwen, luipaarden, tijgers, beren, 

adelaars, struisvogels en apen. Bekende locaties van menagerieën waren de Tower of London (16e 

eeuw), Versailles (Lodewijk XIV, 1664), Schönbrunn (Wenen, 1752), Madrid (1774) en Het Loo 

(Willem III, 1784). Ook heeft Frederik Hendrik van Nassau in het door hem gebouwde kasteel 

Honselaarsdijk een Uran Utang gehouden in het begin van de 17e eeuw.22 Het op deze manier 

houden van dieren was een uitdrukking van koninklijke en vorstelijke macht die, bijvoorbeeld bij 

Lodewijk XIV, een bijna “goddelijke status” verleende, alsof de vorst heer en meester was over de 

natuur.23 Langzaam maar zeker verdwenen de menagerieën en ontstonden andere vormen van 

dierhouderij. 

 

De eerste dierentuinen 

Door de toename van kennis van dieren en natuur werd het houden van dieren meer gekoppeld aan 

het indelen in groepen en toekennen van namen, mede door de publicatie van de Systema Naturae 

door Linnaeus in 1735 (Coe, J.C. 1986. P2-3). Het onvoorwaardelijke geloof en de autoriteit van de 

Kerk veranderde en er ontstond een groeiende interesse in onderzoek en wetenschap. Langzaam 

maar zeker ontstaat een nieuw begrip van de Natuur.24 

Het begin van de 18e eeuw was de periode waarin de dierverzamelingen een grote ontwikkeling 

doormaakten, in Europa werden de eerste dierentuinen en botanische tuinen gevestigd.  

Voorbeelden daarvan zijn Jardin des Plantes Parijs (1793), Londen Zoo (1826), Artis Amsterdam 

(1838), Hagenbecks Tierpark Hamburg (1841), Zoo Antwerpen (1843), Zoologischer Garten Berlijn 

(1844), Jardin Zoologique Marseilles (1854), Haagse Dierentuin Den Haag (1863), Rotterdamse 

Diergaarde (Blijdorp) Rotterdam (1857), Zoologischer Garten Frankfurt (1858), Zoologischer Garten 

Breslau (1865).25 De diercollecties, de bouw en ontwikkeling en aanleg van de tuinen werd sterk 

beïnvloed door de voorbeelden die vanaf 1850 ontstonden door de traditie van het houden van 

dieren in de ‘menagerieën van de familie Hagenbeck’. Decennia van het houden van dieren in deze 

familie leidden uiteindelijk tot de opening van Carl Hagenbeck’s Tierpark in Hamburg in 1907.26 Vanaf 

dat moment hadden dierentuinen in Duitsland de naam Tierpark en waren zij een voorbeeld voor 

velen.27 Naast Hagenbeck waren er in Europa dierentuinen die als voorbeeld en als pionier gezien 

kunnen worden zoals bijvoorbeeld de London Zoological Society (London Zoo) en de Jardin des 

Plantes in Parijs. Deze pioniers hadden als kenmerk dat zij veel aandacht besteedden aan 

wetenschap, deskundigheid in architectuur en inrichting, geschoolde medewerkers en curatoren 

hadden, en in staat waren om zelfstandig en zonder de overheden te kunnen bestaan.28 In de 

ontwikkeling van dierentuinen verdween langzaam maar zeker het aspect van circusvertoning en 

                                                           
21 Baratay, B. 2002. P 42 
22 Baratay, B. 2002. P 40 
23 Baratay, B. 2002. P 51 
24 Hancocks, D. 2001. A different Nature: the Paradoxical World of Zoos and their Uncertain Future. London. 
P17 
25 Baratay, B. 2020. P 81 
26 Reichenbach, H. 1996. A Tale of Two Zoos. The Hamburg Zoological Garden and Carl Hagenbecks Tierpark. 
P51. In: New Worlds, new Animal: From Menagerie to Zoological Park in the Nineteenth Century. London. 
27 Coe, J.C., 1986. P 4 
28 Reichenbach, H. 1996. P 51 
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collecties en kwamen architectuur, ecologie, wetenschap en natuur meer in beeld. Tegelijkertijd 

werden de dierenverblijven natuurgetrouwer gebouwd met de op dat moment beschikbare kennis 

over natuur en ecosystemen. Er kwam meer aandacht voor natuurlijke levensomstandigheden 

(habitat, ecosysteem), zoals de dieren die in de natuur kennen. Dierentuinen ontwikkelden 

panorama’s, landschappen en nagebouwde (levensechte) levensomstandigheden. Deze 

ontwikkelingen vormden een trend die in de huidige tijd doorzet. Tevens blijven showaspecten en 

exposities, bijvoorbeeld over gedrag en voeding deel van het actuele aanbod in dierentuinen.29 

 

De modernisering van de dierentuin 

Het besef dat elk dier een eigen habitat en een specifieke levenscyclus heeft, groeide als gevolg van 

de ontwikkeling van de wetenschap. Elke soort, elk dier, is uniek en heeft een intrinsieke waarde.30 

Moderne dierentuinen besteedden daardoor meer aandacht aan de verblijven, de presentatie van de 

dieren en de levensomstandigheden. Dit veroorzaakte in veel gevallen aanpassingen van verblijven 

en parkinrichting. Het dierentuin-landschap werd veranderd in het belang van betere 

dierenverblijven. Het cultuurlandschap van de dierentuin werd aangepast met dierenverblijven die 

pasten bij meer natuurlijke omstandigheden. Dit veronderstelde dat de architecten en de 

conservatoren van de dierentuinen het oorspronkelijke leefgebied en habitat kenden en begrepen.31 

Zo werden landschappen zoals steppes, savannes of rotskusten nagebouwd op basis van dit inzicht in 

leefgebied en natuurlijke omstandigheden (ecosysteem-benadering). 

Niet langer was de dominantie van de mens over het dier het uitgangspunt voor de dierentuin, maar 

waren er andere waarden en normen voor het houden van de dieren.32 De weg die Hagenbeck was 

ingeslagen om de dieren te tonen in verblijven die lijken op de natuurlijke landschappen, zonder 

tralies en in gemengde groepen, was een nieuwe benadering.33 Deze aanpak werd gevolgd en was 

voor veel dierentuinen aanleiding om aandacht aan bijzondere architectuur en cultuurlandschap te 

besteden. Dierentuin-architectuur werd een zelfstandig vak en een wetenschap op zichzelf, een 

ontwikkeling die continueert in het huidige tijdperk.34  

 

Locatie van dierentuinen in het cultuurlandschap en het stadslandschap (City-scape) 

De keuze voor het bouwen en ontwikkelen van een dierentuin was afhankelijk van diverse factoren. 

Vanaf het moment dat de dierentuinen moderniseerden en het tonen en exposeren van de dieren en 

hun verblijven in belang toenam, werden keuzen gemaakt voor de locatie en de vorm van de 

dierentuin. Bezoekers moesten zonder veel moeite de locatie kunnen bereiken. De dierenverblijven 

kregen een vorm die paste bij het zien en ervaren van de dieren. De dieren moesten met niet al te 

grote en zware reizen getransporteerd kunnen worden. In de 19e eeuw ontwikkelde de scheepvaart 

en het treinverkeer in hoog tempo. Transport van dieren en bezoekers naar dierentuinen per trein 

was de voor de hand liggende manier van werken, modern en effectief.  

Het bouwen van dierenverblijven vroeg kennis van de dieren en van bouwkunde. De combinatie van 

inzichten bracht een nieuwe ontwikkeling in de dierentuinen zoals bijvoorbeeld de aanpak van Carl 

Hagenbeck.35 De hier genoemde nieuwe ontwikkeling die Hagenbeck inzette was niet alleen gericht 

                                                           
29 Websites NVD Dierentuinen, onder andere Burgers’ Zoo, Artis, AquaZoo. 
30 Hancocks, D. 2001. P 31 
31 Axelsson, T., May, S. 2008. Constructed Landscapes in Zoos and Heritage. P43. International Journal of 
Heritage Studies. Vol 14, 1. PP 43-59. 
32 Holtorf, C. 2008. Zoos as Heritage: An Archaeological Perspective. P5. International Journal of Heritage 
Studies. Vol 14, 1.PP 3-9. 
33 Hancocks, D. 2001. P 62-63 
34 Axelson, 2001, van Reybrouck 2005, Holtorf, 2008, Shapland, 2008 
35 Reichenbach, H. 1996. PP 58-59 
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op het laten zien van een natuurlijk landschap en dierenverblijven zonder tralies, maar ook op 

verblijven waarin diersoorten in combinatie te zien waren.36 Architectuur en kennis van dieren en 

dierhouderij ontwikkelden zich en laten een  eigen geschiedenis zien, bijvoorbeeld in London Zoo 

waar vanaf 1828 tot heden diverse bouwstijlen te vinden zijn: klassieke stijlen, Neogotisch, 

Victoriaans, Neorenaissance en Italiaans.37 Het tonen van de dieren in mooie, indrukwekkende of 

grote verblijven werd deel van de reputatie en attractie van de dierentuin. Zowel het bijzondere van 

het dier als het bijzondere verblijf van de dieren kregen aandacht. Gebouwen en dieren in de 

dierentuin vormden langzaam maar zeker een combinatie van cultuurhistorie en (natuur)historie.38 

Transport, architectuur en locatie waren belangrijke aspecten in de ontwikkeling van de dierentuinen 

vanaf de 19e eeuw. Veel dierentuinen zijn als gevolg van deze aspecten gebouwd aan de rand van de 

stad en in de nabijheid van treinstations (tabel 1.1).39 Dierentuinen werden als zij een lange 

geschiedenis hadden zelf cultuurhistorisch erfgoed en konden beeldbepalend zijn in de stad of aan 

de rand van de stad, niet alleen als dierentuin maar ook als park, rustpunt in de stedelijke omgeving 

en cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld het pinguïn-verblijf in London Zoo40 en diverse gebouwen in 

Artis (zie 2.2 Artis). Veel oudere dierentuinen hadden en hebben gebouwen en locaties met een 

erfgoed-status. 

 

Tabel 1.1 Afstand tot het nabijgelegen treinstation op het moment van aanleg van de dierentuin 

Bron: Reybrouck, D. van, 2005 

STAD STARTDATUM DIERENTUIN AFSTAND STATION IN METERS 

Amsterdam, Artis 1839 50 

Antwerpen  1843 0 

Brussel 1851 50 

Rotterdam, Blijdorp 1857 0 

Frankfurt 1858 100 

Den Haag, Haagse Dierentuin 1863 450 

Hamburg 1863 50 

Budapest 1866 1400 

Bazel 1874 650 

 

De nabijheid van treinstations was, in combinatie met scheepvaart, van belang voor het transport 

van dieren naar de dierentuin.41 De opkomst van grote dierentuinen in de 19e eeuw zoals London 

Zoo, Artis, Antwerpen, Hamburg (Hagenbeck), Den Haag, Rotterdam en Parijs (Jardin des Plantes) 

boden de stad een plaats voor natuur en wetenschap. Tegenover de urbanisatie, en daaraan 

gekoppelde  industrialisatie, werd een prominente plaats gerealiseerd voor natuur en 

cultuurlandschap.42 De ambities voor deze dierentuinen richtten zich naast het houden van dieren 

ook op taxonomie, fysiologie, gedrag, taxidermie en veterinaire kennis.43 Vrijwel alle grote 

dierentuinen uit deze beginperiode in de 19e eeuw waren private initiatieven van hoger opgeleide 

                                                           
36 Hancocks, D. 2001. P 62 
37 Shapland, A., Reybrouck, D. 2008. Competing Natural and Historical Heritage: The Penguin Pool at London 
Zoo. International Journal of Heritage Studies. Vol. 14. P 12.  
38 Shapland, A. 2008. P 13 
39 Reybrouck, D. van. 2005. Archaeology and urbanism: railway stations and zoological gardens in the 19th-
century cityscape. Public Archaeology, vol. 4. PP 225-241. 
40 Shapland, A. 2008. 
41 Brantz, D., 2021. Metropolitan Natural Histories. Inventing Science, Building Cities, and Displaying the World. 
In: Science in the Metropolis. Vienna in Transitional Context, 1848 – 1918. Ed. M.G. Ash, 2021. New York. 
42 Reybrouck, D. 2005. P 231; Brantz, D. 2021. P 31 
43 Brantz, D. 2021. P 30 
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burgerij, aristocratie en elite, die zelf de financiën en faciliteiten bij elkaar wisten te brengen zonder 

steun van de staat.44 De dierentuin werd een bijzondere plaats voor het ervaren en zien van dieren in 

speciale verblijven en een soort “tempel van de wetenschap”.45 Tegelijk met deze ontwikkeling 

veranderde de manier waarop de verblijven en de dierenparken werden gebouwd of aangepast. Er 

was steeds meer aandacht voor de natuurlijke omstandigheden en voor een natuurlijke omgeving 

voor de dieren. De diversiteit aan soorten en natuurlijke omstandigheden was groot waardoor de 

bezoeker tijdens het bezoek de indruk kreeg een reis om de wereld te maken in de eigen stad. 

Natuur en landschap lagen op loopafstand van het treinstation, op een prominente plaats 

gelokaliseerd, vaak in het stadshart. Daarmee ontstond een bijzondere locatie in de stad, een 

overgang van stad naar stadsrand, een cultuurlandschap in het stadslandschap (Cityscape). Het 

dierenpark vormde een miniatuurwereld in de grote stad waarbij de mens als dominante factor zijn 

hegemonie over de natuur wilde tonen met de daaraan gekoppelde handel en exploitatie van 

dieren.46 Met deze ingreep in het landschap is door de komst van de dierentuin een nieuwe laag in 

de geschiedenis ontstaan met een eigen dynamiek en invloed. Deze laag kan, indien een dierenpark 

sluit, erfgoed worden waarvoor nieuwe invulling ontstaat. Zo is er bijvoorbeeld In het oude 

dierenpark in het centrum van Emmen ruimte voor een creatief mensenpark met diverse 

initiatieven.47 

 

 Aandacht voor cultuurlandschap in beleid, aanleg en ontwikkeling van de dierentuin 

In de 20e eeuw ontwikkelden de dierentuinen nieuwe concepten waarbij natuur en landschap en 

daarbij horende dieren, met gebruik van de inzichten uit de wetenschap, werden gebruikt bij de 

aanleg en architectuur.48 Recente ontwikkelingen lieten zien dat de natuurlijke en ecologische 

omstandigheden erg belangrijk gevonden werden in bouw en ontwikkeling van dierentuinen. Het 

landschap en de natuur moesten als het ware deel zijn van het verblijf van de dieren in een 

zogenaamde landschaps-immersie (“Landscape immersion”).49 In de 21e eeuw zette deze 

ontwikkeling door en werd steeds vaker afscheid genomen van de dierentuin die een collectie 

toonde met behulp van diorama’s en dierenverblijven die het natuurlijk gedrag van de dieren 

frustreerde. Bijzondere architectuur van dierenverblijven en de als parken aangelegde verblijven 

maakten plaats voor natuurlijk habitat met ecologisch en ethologisch verantwoorde dierenverblijven. 

De moderne dierentuin en de moderne bezoeker had verwachtingen die gericht zijn op het zien van 

onbedorven natuur en natuurlijke habitats.50 Ook in de 21e eeuw is aandacht voor bijzondere 

architectuur van dierenverblijven en dierentuinen, gebaseerd op kennis van ecologie, fysiologie, 

educatie en expositie. Er ontstaat besef over de onnatuurlijke leefomgeving die een dierenverblijf 

vormt voor een dier dat uit een andere gebied of zelfs een ander continent afkomstig is. Hierbij is het 

belangrijk op te merken dat elke situatie waarin dieren gehouden worden in dierentuinen een 

benadering is van de werkelijke, natuurlijke, omstandigheden en niet gelijk is aan (wilde) natuur. 

De vraag is of cultuurlandschap aantoonbaar van belang is in het beleid bij de vestiging en de 

ontwikkeling van dierentuinen in Nederland. Als dierentuinen cultuurlandschap en natuur belangrijk 

vinden dan zal dit opgenomen zijn beleid, missie, visie en aanleg van de dierentuin (tabel 1.2). 

 

                                                           
44 Brantz, D. 2021. P 29; Reybrouck, D. 2005. P 232 
45 Brantz, D. 2021. P 31 
46 Brantz, D. 2021. P 37 
47 Raven, R. 2019. Montmartre van Emmen, Noorderbreedte, juli 2019; Kort, R. 2021. Van voormalige 
olifantenstal naar kustwerk van 2500 vierkante meter. RTV Drenthe 18 juni 2021. 
48 Shapland, A. 2008. P 20 
49 Coe, J.C. 1986. P 6; Hancocks, D. 2001. P 111 
50 Reybrouck, D. 2008. P 21 
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Tabel 1.2  Beleid en missie van dierentuinen in relatie tot aandacht voor cultuurlandschap 

Dierentuin Beleid/Missie 
document 

Aandacht voor 
cultuurlandschap 

Aandacht voor 
cultuurhistorie 

Type landschap 

Artis aanwezig + + Stadslandschap, Plantagebuurt 

AquaZoo aanwezig + +/- Buitengebied, petgaten en 
veenweidegebied, recreatie en 
natuur  

Apenheul aanwezig +   In samenwerking 
met stadspark Berg en 
Bos waarvan Apenheul 
deel uitmaakt 

idem Landschappelijk stadspark tussen 
Grebbeberg en Rhenen  
(gemeentelijke ambitie  
stadspark) 

Avifauna aanwezig + + Stadslandschap, oude landgoed 
locatie 

Diergaarde 
Blijdorp 

aanwezig - + Stadslandschap, naast 
spoorlijn/station 

Dierenpark 
Amersfoort 

aanwezig - - Afgesloten deel van bosrijk 
cultuurlandschap stadsrand 
Amersfoort 

Dierenrijk  aanwezig - - Agrarisch cultuurlandschap 
tussen Eindhoven, Nuenen en 
Mierlo  

GaiaZoo aanwezig +/- - Landschapspark Gravenrode. 
cultuurlandschap tussen 
Landgraaf en Kerkrade. 
Voormalig beekdal, sporen nog 
aanwezig 
 

Koninklijke 
Burgers 
Zoo 

aanwezig - + Stadsrand Arnhem Noord. In 
bosrand van de Veluwe 
zandgrond 

Ouwehands 
Dierenpark 

niet aanwezig +/- - Cultuurlandschap Noordelijke 
Rijnoever, tussen Rhenen en 
Grebbeberg 

Safaripark 
Beekse 
Bergen 

aanwezig - - Zandgronden tussen Tilburg en 
Hilvarenbeek. Deel van groot 
recreatiepark 

Wildlands niet aanwezig - - Agrarisch landschap op 
Noordbargeres, westzijde 
Emmen  

ZooParc 
Overloon 

niet aanwezig - - Noord Brabant, grenst  ten 
Noord westen aan Overloon. 
Agrarisch cultuurlandschap 

 

De dierentuin van de 21 eeuw heeft steeds vaker beleid, missie en doelen gericht op conservatie en 

biodiversiteit.51 De aanleg en ontwikkeling van dierentuinen kent een eigen ontwikkeling en heeft 

een plaats gekregen als specialisme binnen de Landschapsarchitectuur; Zoo-design. Voorbeelden 

daarvan zijn ook in Nederland te vinden bij gespecialiseerde architecten.52 Deze architecten hebben 

kennis van het creëren van leefomgevingen en van het natuurlijke habitat. Deze aanpak, volgens het 

                                                           
51 Holtorf, C. 2008. P 8 
52 https://www.houthoffzoodesign.com/zoo-design/ ; http://www.thijsdezeeuw.nl/nature-optimist/zoodesign-
dierentuinontwerp/  

https://www.houthoffzoodesign.com/zoo-design/
http://www.thijsdezeeuw.nl/nature-optimist/zoodesign-dierentuinontwerp/
http://www.thijsdezeeuw.nl/nature-optimist/zoodesign-dierentuinontwerp/
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principe van ‘Landscape Immersion’, kan passen bij het eigen landschap of het kan uit andere delen 

van de wereld komen.53 

De kennis en ontwikkeling in het ontwerpen en bouwen van dierentuinen is de laatste decennia 

gegroeid en heeft naast het inbrengen van natuurlijke aspecten en cultuurlandschap ook meer 

aandacht voor educatie en moderne technieken in presentatie en beleving. Daarbij is de nadruk 

blijven liggen op het aspect dat landschap en dieren onlosmakelijk verbonden zijn.54 Moderne 

organisaties leggen de lange termijn visie vast in een “Missie en Visie” die als basis dient voor het 

beleid.  

 

1.5 Afbakening van het onderzoek en selectie van dierentuinen voor het onderzoek 

Ruimtelijke en chronologische afbakening 

Dit onderzoek betreft dierentuinen in Nederland. 

De selectie betreft dierentuinen zoals die gedefinieerd worden door NVD, WAZA, IUCN en EAZA. Dit 

betekent dat de periode waarin het onderzoek wordt uitgevoerd zich uitstrekt over de 19e, 20e en 21e 

eeuw. Dierentuinen, volgens de definitie van deze organisaties, ontstaan vanaf de 19e eeuw. 

In Nederland bevinden zich op dit moment 67 dierentuinen.55 Deze dierentuinen beschikken over 

een dierentuinvergunning. Dit is in Nederland wettelijk vereist indien een instantie tien of meer 

beschermde diersoorten houdt die meer dan zeven dagen per jaar aan publiek worden vertoond.56 

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen dierentuinen die lid zijn van de Nederlandse 

Vereniging van Dierentuinen (NVD) en leden van Dier en Park. Tot de laatste groep behoren met 

name kleinere dierentuinen en parken. Het betreft parken met een thema (bijvoorbeeld: 

vlindertuinen, zeeaquaria, reptielen-zoos) of parken die vooral spel, beleving en vermaak bieden dan 

wel een avonturenpark zijn met daarbij een beperkte plantencollectie of een combinatie van 

planten- en dierencollectie. De NVD telt 13 leden van grotere dierentuinen in Nederland.  

Onderscheid tussen dierentuinen wordt tevens gemaakt op basis van de doelstelling van een 

dierentuin in relatie tot het houden en beheren (conserveren) van diersoorten op basis van 

internationale afspraken.  Deze dierentuinen zijn veelal aangesloten bij de NVD en internationale 

organisaties zoals de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA)57 en de International Union 

for Conservation of Nature (IUCN).58 Deze organisaties kennen naast het beheren en beschermen van 

diersoorten doelstellingen gericht op educatie, kennis ontwikkelen en stimuleren van biodiversiteit. 

De betreffende 13 NVD dierentuinen zijn de grootste in Nederland en kennen de grootste aantallen 

bezoekers. Onderstaand overzicht (fig. 1.2) van dierentuinen in Nederland is daarbij het 

uitgangspunt. 

 

NVD dierentuinen 

De 13 NVD dierentuinen in Nederland: 

1. Artis, Amsterdam 

2. AquaZoo, Leeuwarden 

3. Apenheul, Apeldoorn 

4. Avifauna, Alphen a/d Rijn 

                                                           
53 Coe, J.C. 1986. P 6 
54 Slatch, A., 2015. Landscape Immersion. Understanding Zoo Designs. P 33. CEPT University (PA201314); Coe, J. 
1994. Landscape Immersion Origins and Concepts. Landscape Immersion Exhibits: How Are They Proving As 
Educational Settings? AZA Convention Proceedings, Bethesda, MD. P 6 
55 https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dierentuinen_in_Nederland 
56 Artikel 4.13 van het besluit houders van dieren. 5 juni 2014 
57 https://www.eaza.net/ 
58 International Union for the Conservation of Nature. https://www.iucn.org/ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dierentuinen_in_Nederland


14 
 

5. Diergaarde Blijdorp, Rotterdam 

6. Dierenpark Amersfoort, Amersfoort 

7. Dierenrijk, Nuenen 

8. GaiaZoo, Kerkrade 

9. Koninklijke Burgers Zoo, Arnhem 

10. Ouwehands Dierenpark Rhenen, Rhenen 

11. Safaripark Beekse Bergen, Beekse Bergen 

12. Wildlands Adventure Zoo, Emmen (opvolger van Dierenpark Emmen) 

13. ZooParc Overloon, Overloon 

 

 

 
Fig. 1.2 Dierentuinen in Nederland (Bron: Wikipedia) 

 

Opgeheven dierentuinen 

In Nederland zijn de onderstaande dierentuinen in de afgelopen decennia gesloten (Wikipedia): 

1. Animali Vogel- en Dierenpark, Eindhoven 

2. Dierenpark Emmen, Emmen 

3. Dierenpark Wissel, Epe 

4. Dolfirama, Zandvoort 

5. Dolfirodam, Rotterdam en later Scharendijke. 

6. Grottenaquarium Valkenburg, Valkenburg 

7. Fazanterie de Rooie Hoeve, Heeswijk-Dinther 

8. Haagse Dierentuin, Den Haag 
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9. Kasteeltuin Arcen, Arcen 

10. Klant’s Dierentuin, Valkenburg 

11. Labyrinth Boekelo, Boekelo 

12. Naturalis Biodiversity Center, Leiden 

13. Papegaaienpark N.O.P. , Veldhoven. Later heropend als Zoo Veldhoven. 

14. Reptielenzoo “SERPO”, Delft, doorstart in Rijswijk vanaf 2014 

15. Stonehenge Wildlife, Schoenrewoerd 

16. Tilburgs Dierenpark, Tilburg 

17. Tropisch Oosten, Silvolde 

18. Vogel- en wandelpark Abbeweer (ook wel Vogelpark Baflo), gemeente Het Hogeland 

19. De Vluchtheuvel, Norg 

 

Bijzondere positie Natuurpark Lelystad 

In het vooronderzoek is gebleken dat Natuurpark Lelystad een duidelijke missie heeft in relatie tot 

cultuurlandschap. Er is bewust gekozen voor natuur en landschap in de opzet van het dierenpark. 

Lelystad is niet opgenomen in de lijst van kleine en NVD Dierenparken omdat het onderdeel vormt 

van de landschap beherende organisatie ‘Het Flevo-landschap’.  

 

Selectie NVD dierentuinen voor het onderzoek 

Het onderzoek zal zich richten op een selectie van de NVD dierentuinen. De geselecteerde 

dierentuinen voldoen zoveel mogelijk aan de onderstaande criteria. De selectie is niet representatief 

voor de Nederlandse dierentuinen. Een belangrijke voorwaarde voor het onderzoek is de 

aanwezigheid van voldoende bronnen zodat er een basis is bij de selectie van NVD dierentuinen 

waarmee cultuurlandschap in data, beleid en afbeeldingen beschreven kan worden. De criteria voor 

de selectie en de onderbouwing daarbij zijn als volgt: 

 Een pragmatische keuze voor in totaal vier te onderzoeken dierentuinen. 

Deze keuze houdt verband met de beperking van tijd en ruimte voor het onderzoek. In hoofdstuk 

3 (conclusie, discussie, aanbevelingen) wordt de selectie van de vier dierentuinen voor dit 

onderzoek aan de orde gesteld en gerelateerd aan het belang en de waarde van onderzoek naar 

de niet-geselecteerde dierentuinen. 

 Chronologische spreiding in de selectie van dierentuinen. 

Een keuze van dierentuinen met een spreiding in de tijd (het betreft het jaar van de start van de 

dierentuin) zodat historische en recente dierentuinen gelijkelijk verdeeld voorkomen in de 

periode van het onderzoek, vanaf ongeveer 1830 tot 2021. De NVD dierentuinen kunnen 

verdeeld worden in drie perioden van ontstaan;  de tuinen van de 19e eeuw, de tuinen van de 

eerste helft van de 20e eeuw en de tuinen die een recente geschiedenis hebben, vanaf de tweede 

helft van de 20e eeuw.  

 Beleid en missie en van de dierentuinen. 

Dierentuin die zelf een relatie leggen tussen de missie en doelstellingen van de dierentuin en het 

cultuurlandschap van de eigen locatie 

 Invloed en inbreng van de dierentuin op het cultuurlandschap. 

Invloed van de dierentuin op het cultuurlandschap waarin de dierentuin is gebouwd en zich 

ontwikkeld heeft in de historie.  

 Beschikbaarheid bronnen. 

Beschikbaarheid van bronnen en kaarten en archieven in combinatie met, indien mogelijk, 

onderzoek op locatie. Indien nauwelijks data beschikbaar zijn, is keuze van de dierentuin niet 

productief maar mogelijk wel van belang voor potentiële toekomstige landschappelijke 

ontwikkelingen. 
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 Een historische (opgeheven) dierentuin. 

Een dierentuin uit de lijst van gesloten dierentuinen met een substantiële invloed op het 

cultuurlandschap. Het betreft de selectie op basis van de beschikbaarheid van bronnen over de 

dierentuin en het  cultuurlandschap. De bovenstaande criteria worden eveneens zo veel mogelijk 

gehanteerd. Deze keuze is niet afhankelijk van de NVD-status, deze werd mogelijk nog niet 

toegepast in de betreffende periode van bestaan. 

 

1.6 Onderzoeksvragen, onderzoeksthema’s, doel van het onderzoek 

Hoofdvraag 

In hoeverre zijn de keuze van dierentuin-locaties en de ontwikkelingen van dierentuinen aantoonbaar 

gerelateerd aan het cultuurlandschap? 

 

Onderzoeksvragen en thema’s: 

1. Wat heeft de locatiekeuze voor de dierentuin bepaald en is er daarbij aandacht voor cultuur- 

landschap? 

2. Is bij de bouw van de dierentuin aandacht besteed aan het bestaande cultuurlandschap? 

3. Is aandacht voor cultuurlandschap onderdeel van de ontwikkeling van de dierentuin en wat 

zijn de concrete en zichtbare elementen daarvan? 

4. Als er aandacht is voor cultuurlandschap is de doelstelling  van de dierentuin dan gericht op 

het beheren van het cultuurlandschap en het stimuleren van kennis en waardering van zowel 

huidig als historisch cultuurlandschap? 

 

Onderzoeksdoel 

Om de probleemstelling uit te werken en de landschapsgeschiedenis in beeld te brengen, wordt van 

de dierentuinen beschreven: 

1. Welk cultuurlandschap op de locatie aanwezig was op het moment van vestiging van de 

dierentuinen. 

2. Het cultuurlandschap van de huidige locatie van de dierentuinen en belangrijke 

ontwikkelingen in de periode van bestaan. 

 

1.7 Onderzoeksmethode en bronnen 

Methode 

Het onderzoek geeft antwoorden op de onderzoeksvragen en onderzoeksthema’s binnen het 

theoretisch kader. Daarmee wordt op basis van theorie de historie en ontwikkeling van het 

cultuurlandschap waarin de dierentuin zich bevindt beschreven. De selectie van dierentuinen geeft 

een spreiding aan van dierentuinen gelegen in het agrarisch buitengebied, in gebieden met een 

natuurlijke omgeving en in het bebouwde gebied dan wel stedelijke gebied. Deze variatie in locaties 

geeft de mogelijkheid om te onderzoeken of bij bouw en ontwikkeling van dierentuinen sprake is 

geweest van het verbinden van de doelstellingen, beleid en missie van de dierentuin  aan het 

cultuurlandschap van de betreffende locatie.  

Van elke dierentuin wordt de situatie op het moment van de start beschreven. De ontwikkeling van 

de dierentuinen is onderzocht met behulp van cartografie, archieven, interviews met deskundigen, 

veldonderzoek, beeldmateriaal en literatuur. 

De resultaten zijn per dierentuin beschreven en geanalyseerd met het doel de positie van de 

dierentuin in het cultuurlandschap te definiëren.  
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Bronnen 

Cartografie 

Voor elke dierentuin wordt gebruik gemaakt van de beschikbare (historische) kaarten voor de locatie 

en de locatie geschiedenis. De kaarten worden gebruikt bij het typeren van het landschap op de 

locatie, op het moment van de start van de dierentuinen en in de loop van de periode van vestiging. 

Historische geografie, historische en actuele kaarten zijn de bronnen hierbij. 

Archieven 

Van de dierentuinen die een archief beheren wordt gebruik gemaakt (indien daar toestemming voor 

is gegeven). Ook informatie van historische verenigingen en de verenigingen die verbonden zijn aan 

de locatie of de dierentuin die een archief beheren, wordt gebruikt als daarvoor toestemming 

verkregen is.  

In bijzondere gevallen is het persoonlijk archief van een deskundige of bij de dierentuin betrokken 

persoon geraadpleegd. 

Archieven van gemeenten en provincie (provinciale archieven) worden gebruikt. Daarbij zijn 

provinciale inrichtingsplannen, bestemmingsplannen, MER documenten, onderzoeksrapporten, 

projectplannen en gemeentelijke inrichtingsplannen belangrijke documenten. Waar mogelijk en 

nuttig voor het onderzoek is beeldmateriaal gebruikt uit het archief van de dierentuinen, 

(foto)archieven, beeldbanken, kranten, musea, tijdschriften, publicaties met aandacht voor de 

dierentuin, Delpher en andere krantenarchieven.  

Literatuur 

Diverse literatuur is gebruikt voor het inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van dierentuinen, 

het betreffende cultuurlandschap en cultuurhistorie. Bronnen van literatuur voor het onderzoek: 

universiteiten, Delpher, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL), Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), Rijkswaterstaat, Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO), architectenbureaus, documenten van betrokken deskundigen 

en dierentuinmedewerkers. 

Veldonderzoek 

Voor elke dierentuin wordt op locatie vastgelegd welke landschapselementen aanwezig zijn en in 

vergelijking met historische gegevens, wordt vastgesteld welke relatie deze elementen hebben met 

het cultuurlandschap. Daarmee zijn waar mogelijk de verandering en bewaard gebleven elementen 

vastgelegd met behulp van foto’s, kaarten en beschrijvingen. 

Interviews met deskundigen 

Voor elke dierentuin is contact gezocht met deskundigen. Waar deskundigen aanwezig zijn met 

kennis van de geschiedenis en ontwikkeling is het interview vastgelegd in een verslag en gebruikt 

voor het onderzoek. Deskundigen zijn de personen werkzaam of werkzaam geweest bij dierentuinen, 

landschapsarchitecten, dierentuinarchitecten (c.q. Zoo-Design Architectenbureaus), medewerkers 

van cultuurhistorische verenigingen en overheidsmedewerkers van gemeente, provincie of 

rijksdienst.  

 

Selectie van dierentuinen voor het onderzoek: 

1. Dierentuin uit de 19e eeuw: 

Het betreft voor de keuze uit negentiende eeuw Artis, Blijdorp en De Haagse Dierentuin (gesloten) 

Artis is de oudste en een van de bekendste dierentuinen van Nederland met een belangrijke rol in de 

ontwikkeling van het cultuurlandschap van de Plantagebuurt in Amsterdam. Zowel Blijdorp als Artis 

voldoen aan de criteria voor selectie. Gezien de grote historische en actuele betekenis van Artis is de 

keuze gemaakt voor Artis. 

2. Dierentuin uit het begin van de 20e eeuw: 
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Het betreft Dierenpark Amersfoort, Ouwehands Dierenpark in Rhenen, Apenheul te Apeldoorn en 

Burgers’ Zoo, Arnhem. 

Selectie uit deze dierentuinen is complexer omdat zij in diverse opzichten overeenkomen, zoals de 

ligging in het midden van het land (Utrecht en Gelderland) en dichtbij de stad en openbaar vervoer. 

Daarnaast liggen zij allen in gebieden met een bosrijke omgeving op hogere zandgronden van de 

Utrechtse Heuvelrug (Ouwehands Dierenpark Rhenen en Dierenpark Amersfoort) en de stuwwal 

waarop Burgers’ Zoo in Arnhem en Apenheul in Apeldoorn gelegen zijn. Een duidelijke missie en visie 

ontbreekt bij Ouwehands Dierenpark. De impact van de dierentuinen op de locatie 

 

 
Fig 1.2 Ligging geselecteerde dierentuinen in Nederland (rode sterren). Bron: www.arcgis.com / esri 

 

waarin zij liggen is min of meer vergelijkbaar. In Nederland zijn Artis en Blijdorp de meest bezochte 

dierentuinen met respectievelijk 1,4 en 1,5 miljoen bezoekers per jaar (pre – Corona periode).59 Zij 

worden gevolgd door de vier dierentuinen die hier genoemd worden die allen rond de 1 miljoen 

bezoekers per jaar ontvangen (Amersfoort 1,1 miljoen, Ouwehands 0,85 miljoen, Burgers’ Zoo 1,4 

                                                           
59 G. Lukken, 2019. Bezoekersaantallen dierentuinen in Nederland. Bron: www.nritmedia.nl/kennisbank 
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miljoen, Apenheul 0,9 miljoen). De beschikbaarheid van bronnen en gegevens is bij deze 

dierentuinen matig.  

Bij deze dierentuinen is bij de start het cultuurlandschap niet expliciet aan de orde gekomen. 

Op basis van pragmatische aspecten is de keuze gevallen  op Burgers’ Zoo. Deze aspecten betreffen 

de grotere aantallen bezoekers aan Burgers’ Zoo en de impact die Burgers’ Zoo heeft in Nederland. 

Burgers’ Zoo is een dierentuin met veel impact op het gebied van natuureducatie, en 

natuurdocumentaires. Er is een jarenlange ervaring opgebouwd in onderzoek en wetenschap over 

ecologie, ecosystemen (ecodisplays), natuur en diergedrag.  

3. Dierentuin uit tweede helft 20e eeuw: 

Het betreft Safaripark Beekse Bergen (Hilvarenbeek), GaiaZoo (Kerkrade), AquaZoo (Leeuwarden), 

Wildlands (Emmen), Dierenrijk (Nuenen), Avifauna (Alphen) en ZooParc (Overloon).  

Beleid en missie bij de recente dierentuinen is aanwezig, met uitzondering van ZooParc Overloon en 

Wildlands Adventure Zoo in Emmen, waar beleid, missie en visie niet gepubliceerd zijn. De recente 

dierentuinen trekken vaak minder bezoekers (tussen 150.000 en 500.000 bezoekers) dan de oudere 

dierentuinen. Maar Safaripark Beekse Bergen heeft in 2019 een aantal van 1,15 miljoen bezoekers 

ontvangen en Wildlands, opvolger van Dierenpark Emmen, ontving 930.000 bezoekers in 2019.  

 

Quick scan van de recente dierentuinen in relatie tot het onderzoek en de selectie 

Om tot een keuze te komen uit de reeks aan kleinere dierentuinen is onderstaande quick scan 

uitgevoerd. De recente dierentuinen zijn over het algemeen gevestigd op locaties buiten de stad, 

goed bereikbaar voor auto en openbaar vervoer, vooral bus. De locaties zijn wat minder gekoppeld 

aan treinstations. Uitzondering is Vogelpark Avifauna. Per dierentuin ontstaat het onderstaande 

overzicht: 

Avifauna, Alphen a/d Rijn 

Vogelpark Avifauna (15 hectare) is gevestigd dicht bij het centrum van het huidige Alphen aan de 

Rijn. Dit is vanwege de vestiging van dit park in het voormalige landgoed “Ter Rhijn” dat geopend 

werd voor publiek vanwege de enorme vogelcollectie die daar door de eigenaar werd gehouden. Al 

na enkele jaren werd dit park overgenomen door de familie Van der Valk, bekend van diverse 

wegrestaurants in Nederland,  die de in het park aanwezige Toekan als symbool gebruikte voor haar 

pas verworven “Vogelpark Avifauna” en dat later voor al haar vestigingen als logo heeft gebruikt.60 

Het huidige Avifauna heeft in haar beleid, doelstelling en missie natuur en educatie opgenomen. 

Daarnaast wil zij in haar park aandacht besteden aan de inheemse avifauna en haar leefgebied. Deze 

plannen hebben de afgelopen jaren meer vorm gekregen. In een aparte ‘Stichting Vogelpark 

Avifauna’ zijn deze doelen beschreven.61 Er is geen expliciete aandacht voor cultuurlandschap. 

GaiaZoo, Kerkrade 

GaiaZoo heeft in haar beleid, missie en visie aandacht voor natuur, biodiversiteit en educatie. Ook 

soortenbehoud met behulp van fokprogramma’s is een belangrijk doel.62 In de doelen is geen 

aandacht voor het cultuurlandschap. De gemeente Kerkrade benoemt in haar publicaties  

de ligging van GaiaZoo, nabij kasteel Erenstein,  het unieke dierentuinconcept van Gaia en de 

aandacht die er is voor lokale diersoorten in Limburg, te zien in het LimburgHUIS van GaiaZoo.63 Het 

park van 24 hectare is mede ontworpen door L. de Boer (voormalig directeur Ouwehands 

Dierenpark) die nadruk wilde leggen op een zo natuurlijk mogelijk verblijf voor de dieren, waarbij de 

terrassen van het natuurlijke Limburgse landschap gebruikt zijn voor de bouw en beleving van de 

dierentuin. Bronnen van de aanleg en het masterplan zijn niet beschikbaar. 

                                                           
60 Timmermans, M, 2017. Vogelpark Avifauna. Forum, 16 februari 2017. 
61 Jaarverslag Stichting Vogelpark Avifauna, 2019. www.avifauna.nl  
62 Website GaiaZoo; https://www.gaiazoo.nl/zoo-is-gaia/visie-missie/ 
63 Kerkrade | Plaatsengids.nl  

http://www.avifauna.nl/
https://www.plaatsengids.nl/kerkrade#status
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Wildlands Adventure Zoo, Emmen 

Wildlands is de opvolger van Dierenpark Emmen. In het voorjaar van 2016 werd op de 

Noordbargeres het park ter grootte van 24 hectare geopend. Wildlands heeft geen beleid, missie en 

visie gepubliceerd. Er is een stichting Wildlands Natuur en Educatie Fonds (WNEF) opgericht.64 Deze 

stichting stimuleert behoud en bescherming van dieren en ondersteunt projecten gericht op 

onderzoek en soortbehoud en biodiversiteit. Wildlands is aangelegd aan de rand van Emmen, 

gezamenlijk met het Atlas Theater. In de MER rapportage is de aanpassing van de EHS beschreven en 

is er aandacht voor de impact op natuur en milieu bij dit project.65 Wildlands besteedt in de 

exposities en in de dierentuin geen aandacht aan het cultuurlandschap waarin het is aangelegd. 

ZooParc Overloon, Overloon 

In het Noord-Brabantse dorp Overloon ligt ZooParc Overloon. Deze dierentuin heeft geen expliciet 

beleid, missie en visie gepubliceerd. Eigenaar van dit ZooParc is Libéma dat ook eigenaar is van 

Safaripark Beekse Bergen, AquaZoo en Dierenrijk. Elk van deze parken is lid van de Stichting Wildlife 

waarmee zij bijdragen aan projecten die natuurbescherming stimuleren en ondersteunen.66 In het 

jaar 2000 is het park geopend met een brede doelstelling op het zo natuurlijk mogelijk houden van 

dieren. Het park omvat op dit moment 20 hectare na enkele uitbreidingen in de afgelopen 20 jaar. 

De op locatie aanwezige “Botanische tuin D’n Hof” is in de loop der jaren voor een deel opgegaan in 

het dierenpark  en voor een deel gebruikt voor nieuwbouw van woonhuizen.67 De locatie kent 

archeologische waarden, welke in de dierentuin geen aandacht hebben gekregen. Er zijn weinig 

publicaties en bronnen over ZooParc Overloon. Er is aandacht voor groen en wegbeplanting. Doel 

van de gemeente is een groene woonwijk te laten grenzen aan ZooParc. Deze ambitie is deels 

gerealiseerd, er was onvoldoende ruimte om de woningbouw optimaal te kunnen laten 

plaatsvinden.68 

AquaZoo Leeuwarden 

AquaZoo is een klein dierenpark van 10 hectare dat in 1993 geopend werd in de gemeente 

Leeuwarden. Het park heeft in haar beleid, missie en visie aandacht voor natuur en natuureducatie 

en wil mensen bij de natuur betrekken en zodoende de bezoekers stimuleren tot bescherming en 

behoud van natuur en milieu.69 AquaZoo is zich bewust van de omgeving en wil de bezoekers kennis 

laten maken met het veenweidegebied en de petgaten waarin het park is aangelegd. Het dierenpark 

is gesitueerd in het grootschalige recreatiegebied “De Groene Ster”. Door samenwerking met 

organisaties in Friesland wil AquaZoo haar verbondenheid met de regio en de natuur versterken.70. 

AquaZoo is lid van de Stichting Wildlife. 

Dierenrijk, Mierlo  

De dierentuin “Dierenrijk”, gelegen in Gulbergen nabij Nuenen en Mierlo, geeft in haar beleid, missie 

en visie aan dat zij zich inzetten  voor natuur, dieren en natuurbehoud.71 In de missie en visie drukt 

de dierentuin de ambitie uit om mens en natuur te verbinden met het doel de aandacht te vergroten 

voor behoud van natuur en milieu. Door educatie wil het park een positieve houding stimuleren voor 

natuur en natuurbehoud (website Dierenrijk). Ook Dierenrijk is lid van de Stichting Wildlife waarmee 

zij projecten voor natuurbescherming ondersteunt. Dierenrijk is aangelegd in agrarisch 

cultuurlandschap van de zandgronden in Zuid Nederland. Het park heeft een oppervlak van 16 

                                                           
64 Wildlands Adventure Zoo. www.wildlands.nl/over-wildlands/wnef  
65 MER Dierenpark en Theater Emmen, 2009. Grontmij Nederland bv. 
66 Stichting Wildlife: www.stichtingwildlife.nl/ 
67 Wolters, P., Minkhorst, W. 2011. Zoo Parc Overloon. Visie op Verder.  
68 Ontwerpbestemmingsplan Stevensbeekseweg, 2012. Gemeente Overloon. 
69 https://www.aquazoo.nl/ 
70 Loomeijer, J., 2021, interview general manager AquaZoo, d.d. 15 maart 2021. 
71 Website Dierenrijk, missie en visie. www.dierenrijk.nl/  

http://www.wildlands.nl/over-wildlands/wnef
http://www.stichtingwildlife.nl/
http://www.dierenrijk.nl/
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hectare en is gevestigd op een voormalige vuilstortplaats. Het park is in 2004 geopend. Het 

oorspronkelijke concept van Dierenrijk was gericht op dieren uit Europa en de verbinding aan 

landschappen en gebieden in Europa. Dit concept is in de loop der jaren gewijzigd in een opzet met 

dieren uit de gehele wereld en het accent is verlegd naar een brede diercollectie zonder thematische 

expositie. Er is geen aandacht voor cultuurlandschap en specifieke aspecten van het 

cultuurlandschap van de locatie of de regio. Bronnen uit en over Dierenrijk zijn zeer beperkt 

beschikbaar. 

Safari Beekse Bergen, Hilvarenbeek 

Tussen Tilburg en Hilvarenbeek ligt het 120 hectare omvattende Safaripark Beekse Bergen, behorend 

tot de gemeente Hilvarenbeek. Dit park startte in 1964 met een aanzienlijk kleiner gebied dat de 

gemeente in eerste instantie bestemd had voor vloeivelden en militair oefenterrein. Er werd echter 

op grote schaal zand gewonnen waardoor een plas van 70 hectare ontstond. Dit deel met 

omliggende terreinen werd bestemd voor Safaripark Beekse Bergen.72 Het park is een combinatie van 

dierenpark en verblijfsrecreatie met het doel een consumptielandschap te ontwikkelen waarin 

natuurbeleving en recreatie hand in hand gaan.73 De uitbreidingen van het park vormden een inbreuk 

op de EHS (Natuur Netwerk Nederland) die zoveel mogelijk is opgevangen door het sparen van reliëf 

en karakteristieke bomen en boomgroepen (MER, 2011). Safaripark Beekse Bergen heeft in haar 

beleid, missie en visie aandacht voor natuur en milieu. Zij willen mens en natuur verbinden en een 

positieve houding voor natuur stimuleren. Het park is lid van de Stichting Wildlife.74 Voor 

cultuurlandschap is geen aandacht in het park.  

 

De keuze met behulp van de quick scan van de categorie recente dierentuinen voor dit onderzoek is 

gebaseerd op een weging van de diverse selectiecriteria en pragmatische aspecten.  

ZooParc Overloon en Wildlands Adventure Zoo kennen beperkt bronnen en hebben beiden geen 

beleid, missie en visie gepubliceerd. Er zijn weinig bronnen over de positie in het cultuurlandschap. 

Dit zijn argumenten om deze dierentuinen niet te selecteren.  

Dierenrijk Nuenen en Safaripark Beekse Bergen hebben wel beleid, missie en visie gepubliceerd maar 

weinig of geen aandacht voor het lokale cultuurlandschap. Daarnaast is er beperkte beschikbaarheid 

van bronnen en historische achtergronden die het cultuurlandschap van deze locaties een 

meerwaarde kunnen geven in de periode van het bestaan van de beide dierentuinen. Voor dit 

onderzoek zijn dit daarom minder relevante dierentuinen en niet geselecteerd.  

AquaZoo, Avifauna en GaiaZoo hebben in het beleid de 

 missie en de visie aandacht voor de lokale natuur en natuurbehoud. Deze dierentuinen besteden 

aandacht aan regionale flora en fauna. Expliciet benoemen van het cultuurlandschap is niet of 

nauwelijks aan de orde. Toch is er wel aandacht voor de regio en de omgeving. Bronnen zijn beperkt 

aanwezig bij Vogelpark Avifauna en GaiaZoo. Voor AquaZoo is meer informatie en historie 

beschikbaar, maar eveneens beperkt. Belang van onderzoek naar de positie van het cultuurlandschap 

is voor deze dierentuinen relevant.  

De keuze uit deze drie dierentuinen valt op AquaZoo op basis van bovenstaande argumenten en de 

ligging in Friesland. De geografische positie is een pragmatisch argument, het  

geeft voordelen voor het onderzoek voor AquaZoo, maar is inhoudelijk vergelijkbaar met de beide 

andere dierentuinen.  

 

 

                                                           
72 MER Beekse Bergen, 2011. Royal Haskoning. 
73 Safari Resort Beekse Bergen, 2011. Libéma Exploitatie b.v. www.libema.nl  
74 Website www.beeksebergen.nl/organisatie  

http://www.libema.nl/
http://www.beeksebergen.nl/organisatie
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4. Gesloten (historische) dierentuin: 

Een eerste verkenning laat zien dat veel van de inmiddels verdwenen dierentuinen klein waren en 

beperkte invloed hebben gehad op de omgeving en het cultuurlandschap. Locaties met meer historie 

en impact zijn Dierenpark Emmen, De Haagse Dierentuin en Tilburgs Dierenpark. Onderzoek naar de 

andere, kleinere, locaties is tevens waardevol voor de regionale landschapsgeschiedenis. Voor dit 

onderzoek is een dierenpark met een ‘groter’ verleden een goede basis voor de casus. De casus richt 

zich op de historie van de gesloten dierentuin en op de historie van de dierentuin-locatie na de 

sluiting. Daarmee wordt in de casus aandacht gegeven aan de positie van de dierentuin in het 

cultuurlandschap tijdens en na haar bestaan. Met deze uitgangspunten is een keuze voor elk van 

deze drie grotere, gesloten, dierentuinen van gelijke waarde. Voor Dierenpark Emmen zijn bronnen 

beschikbaar. De keuze uit de drie grotere parken gemaakt op basis van de bronnen en de ligging in 

het Noorden van Nederland. Het is voor Dierenpark Emmen eenvoudiger om bezoeken te brengen 

en het onderzoek uit te voeren. 

 

  



23 
 

2. Beschrijving en positie van geselecteerde dierentuinen in het cultuurlandschap 
 

2.1 AquaZoo Leeuwarden 

Start van AquaZoo in 1994 

Op 30 maart 1994 werd in Leeuwarden het Otterpark Aqualutra (huidige naam: AquaZoo) geopend 

door staatssecretaris Gabor.75 Aan deze dag zijn vele jaren van voorbereiding vooraf gegaan waarin 

door de Stichting Otterstation Nederland (SON), in overleg met de gemeente Leeuwarden76, gekozen 

werd voor het bouwen van het park ten oosten van Leeuwarden, zuidelijk van de provinciale weg 

(N355) in het recreatie gebied De Groene Ster (fig. 2.1.1). Dit gebied wordt aan de noordzijde 

begrensd door de Groninger Straatweg, aan de zuidzijde door de spoorlijn Groningen-Leeuwarden. 

Aan de oostzijde grenst het aan de wijk Camminghaburen (gemeente Leeuwarden), aan de westzijde 

ligt Tietjerk (gemeente Tietjerksteradeel). 

Bij de aanleg en ontwikkeling van het Otterpark was de doelstelling om het zoetwatermilieu als 

uitgangspunt te kiezen voor de inrichting. Het zoete water als basis van de otterhabitat. In het park 

waren naast otters ook bevers, nertsen, muskusratten en diverse watervogels te zien. Bij elkaar 

toonden zij het natuurlijk leefgebied voor otters, met vijvers, stromend water en plas dras oevers die 

in de plannen van het otterpark aan moesten sluiten op het aanpalende petgatengebied van de Lytse 

Wielen (Kleine Wielen) en het veenweide gebied. Voor elke diersoort werd een “eigen biotoopje” 

aangelegd.77 Een belangrijke doelstelling van het Otterpark was de herintroductie van de otter in 

Nederland. De otter stierf in Nederland uit in 1988. Daarna werd door het toenmalige ministerie van 

Landbouw en Visserij (LNV) en diverse deskundigen aandacht besteed aan het herstel van het 

leefgebied van de otter en de mogelijke terugkeer met behulp van repopulatie-projecten.78 

 

 
Fig 2.1.1 Actuele ligging AquaZoo in de Lytse Wielen (rode vierkant). Noord Zuid oriëntatie. Bron: 

https://fryslan.arcgis.com  

 

                                                           
75 Opening Otterpark, Leeuwarder Courant, 31 maart 1994 
76 Raadsverslag gemeente Leeuwarden, 1 januari 1991, P 48 
77 Zoetwatermilieu als thema Otterstation in Groene Ster, Leeuwarder Courant, 27 februari 1991 
78 Walter, J. 1989. Herstelplan leefgebieden Otter, ministerie van Landbouw en Visserij. Den Haag 

https://fryslan.arcgis.com/


24 
 

Terugkeer van de otter was alleen mogelijk als de leefomstandigheden voor de otter en de kwaliteit 

van het zoete water voldoende waren. Daarvoor was vermindering van vervuiling noodzakelijk en 

moesten diverse mitigerende maatregelen worden uitgevoerd om de versnippering van het 

landschap tegen te gaan zodat een robuust en gezond leefgebied kon ontstaan. Bij de aanleg van het 

Otterpark werd bewust gekozen voor het ontwerpen van biotopen met de kenmerken van de 

aangrenzende petgatengebied (fig. 2.1.2). De Leeuwarder Courant publiceerde deze afbeelding maar 

gaf hierbij geen inhoudelijk commentaar. 

 
Fig. 2.1.2 Schets van de bouwplannen van het Otterpark grenzend aan het petgaten gebied van de 

Kleine Wielen. Bron: Leeuwardercourant, 27 februari 1991 

 

Landschapstype waarin AquaZoo ligt 

Het Otterpark werd gebouwd in het recreatiegebied “De Groene Ster”, omringd door het 

petgatengebied van de ‘De Kleine Wielen’ aan de oostzijde van Leeuwarden (fig 2.1.1). In de aanleg 

en ontwikkeling van het Otterpark werd uitgegaan van een aansluiting op het landschap waarin het is 

gebouwd. Dit betreft het noordelijke deel van het Friese veenweidegebied (fig 2.1.3). Dit gebied 

werd vanaf de middeleeuwen ontgonnen en voorzien van sloten, vaarten, dijken en molens.79 Het 

werd in gebruik genomen als landbouwgrond, waarbij de lagere delen natter bleven en daardoor wat 

minder van kwaliteit waren voor het agrarisch bedrijf. In de 19e eeuw word het gebied vooral 

gebruikt als hooiland, weiland of viswater.80 Ook in de periode tot 1965 is het gebied vooral in 

gebruik als hooiland, viswater en zeer nat weidegebied. Het was in die jaren mogelijk om per 

roeiboot vanaf Tytsjerk naar de Grote Wielen te varen via de natte delen.81 Vanaf de tweede helft 

van de 20e eeuw wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van recreatie. Er worden delen van 

                                                           
79 Haartsen, A. 2009. Ontgonnen verleden. Regiobeschrijvingen provincie Friesland. LNV. P 26-27 
80 www.wiewaswaar.nl 
81 J. Oostenbrug, voormalig rayonmanager Grontmij, projectleider bouwproject Aqualutra,  interview maart 
2021 
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het gebied gebruikt voor zandwinning. Het zand werd gebruikt voor het aanleggen van de wegen en 

het bouwen van huizen in de nieuwbouwwijken van Leeuwarden. Het zand was bedekt door een 

dunne laag veen. De veenlaag is afgezet op de, tijdens de laatste ijstijd (Weichselien) afgezette, 

dekzandlaag van maximaal een meter dikte. De stijgende zeespiegel zorgde na de laatste ijstijd voor 

de stijging van het grondwater waardoor een veengordel ontstond, evenwijdig aan de toenmalige 

kustlijn (Haartsen, 2009. P 23).  De percelen waar het zand gewonnen werd, zijn samengevoegd en 

vormden een basis voor het te ontwikkelen recreatiegebied De Groene Ster.82 Het voor de 

zandwinning afgegraven veen werd weer teruggestort op de gebruikte zandwinningslocaties. Dit had 

invloed op de kwaliteit van de (natuur)waarden in het gebied. Er ontstonden plannen om het gebied 

niet langer als landbouwgrond te gebruiken maar in te zetten voor recreatie en toerisme. Deze 

plannen kregen langzaam maar zeker vorm vanaf 1960 tot heden. Op dit moment is er een partiële 

herziening van het bestemmingplan “De Groene Ster” in ontwikkeling in verband met de plannen 

voor het regelmatig organiseren van evenementen in het gebied.83 

 

 
Fig. 2.1.3 Landschapstype waarin  otterpark (AquaZoo, rode vierkant) is gebouwd: grens van 

Veenweidegebied Noordelijke Wouden (VW = veenweidegebied WS = Woudontginning Noordelijke 

wouden. Singellandschap). Bron: landshapstypenkaart Friesland 

 

Ontwikkeling van recreatiegebied De Groene Ster 

In en rond het zandwinningsgebied ontstaat het langzaam groeiende recreatiegebied “De Groene 

Ster”. Hier kwamen diverse voorzieningen zoals een camping, een jachthaven, parkeerruimte, een 

                                                           
82 T. van Gelder, 2016. Website De Groene Ster, https://groenesterduurzaam.nl/historie/  
83 BugelHajema, 28 januari 2020. Notitie reikwijdte en detailniveau-partiele herziening bestemmingsplan 
Leeuwarden-recreatiegebied de Groene ster 

https://groenesterduurzaam.nl/historie/
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zwembad, zonneweide en fietspaden. Het gebied blijft zich ontwikkelen met op dit moment de 

ambitie grote evenementen te huisvesten. 

De doelstellingen voor de aanleg van ‘Groene Sterren’ in Nederland werden genoemd in de Tweede 

Nota Ruimtelijke Ordening (1966, Ministerie CRM). Daarin wordt gewezen op de grote vraag naar 

openluchtrecreatie, de groei van autobezit en de toenemende vrije tijd. Deze ontwikkelingen dragen 

vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw bij aan het ontstaan van toeristische uitjes en de wens om er 

op uit te trekken met de auto. Recreatie werd populair, vooral feestdagen en de vrije zaterdag gaven 

mogelijkheden om erop uit te gaan. De druk op wegen en het bermtoerisme daarbij waren 

aanleiding om voorzieningen te ontwikkelen voor de recreatie.  Er was voor het eerst massaal 

toerisme dat zich manifesteerde in het buitengebied. De openlucht recreatie veroorzaakte druk op 

kust, bos, heide en landelijk gebied en vormde daardoor een bedreiging voor de bestaande 

landschappen. De aanleg van Groene Sterren werd vanaf 1965 gestart met in eerste instantie een 

disconnectie met het omliggende landschap (later kreeg de verbinding met het landschap wel 

aandacht).84 Bij de start van de Groene Ster in Leeuwarden kreeg het landschap juist vanaf de start 

wel aandacht; Burgemeester en wethouders van Leeuwarden gaven aan dat er bij de ontwikkeling 

van de Groene Ster aandacht moest zijn voor de “in het gebied aanwezige landschappelijke 

elementen als eendenkooien, plassen, petgaten, beschermde natuurgebieden enz.”. Tevens moest er 

aandacht zijn voor “de al aanwezige of in voorbereiding zijnde projecten (zwembad, terrein voor 

dagrecreatie, parkeerterreinen, camping)”.85 In dezelfde bijeenkomst van de gemeenteraad van 15 

juni 1967 werd aangegeven dat de Groene Ster in samenwerking met B&W van Tietjerksteradeel 

zullen werken aan de ontwikkeling van het recreatiegebied. In 1984 vindt de herindeling van de 

gemeente Tietjerksteradeel en Leeuwarden plaats waardoor de Groene Ster in eigendom van de 

gemeente Leeuwarden komt.86 De grens van de nieuwe gemeente Leeuwarden loopt juist ten oosten 

van de Groene Ster. Op dat moment vallen de eendenkooien buiten de grenzen van de gemeente 

Leeuwarden en zijn niet meer in beeld bij de ontwikkelingen rond het Groene Ster gebied. 

Voor bestuurders en bewoners was op dat moment duidelijk dat De Groene Ster invloed zou hebben 

op de wijde omgeving van Leeuwarden, inclusief de dorpen Giekerk, Rijpkerk, Tietjerk, Oenkerk en 

Hardegarijp. Het recreatiegebied zal “de leefbaarheid voor de betrokken bewoners verhogen”. 

Daarbij gaven B&W van Tietjerksteradeel en Leeuwarden aan dat “er aandacht is voor de belangen 

van boeren, hengelaars en waterzuiveraars in het gebied”.87 

 

                                                           
84  Vereniging Deltametropool, 2019. Natuur om de hoek. Beleid, ontwerp, gebruik en perspectief van 
recreatiegebieden sinds 1965. Pp40-41. www.deltametropool.nl  
85 Raadsverslag en besluit B&W Leeuwarden, 15 juni 1967, gemeentearchief Leeuwarden 
86 Gemeentelijke herindeling Leeuwarden en Tietjerksteradeel, 1984. Secretarie gemeente Leeuwarden, 
Historisch Centrum Leeuwarden 
87 Leeuwarder Courant, 20 april 1968. Recreatiegebied Leeuwarden. “Trynwâlden” bekeek het Groene Ster-
plan 

http://www.deltametropool.nl/
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Fig 2.1.4 Ligging van plangebied de Groene Ster, gelegen tussen, links, Camminghaburen en, rechts,  

Tietjerk. Bron: Bestemmingsplan De Groene Ster, 2012, Gemeente Leeuwarden  

 

Het doel van de inrichting van de Groene Ster Leeuwarden was vanaf de start gedefinieerd op 

natuurgerichte dagrecreatie en heeft intussen een historie vanaf ongeveer 1970. De bouw van het 

Otterpark startte in 1992. Op dat moment was het recreatiegebied volop in ontwikkeling en werd al 

jaren gebruik gemaakt van de diverse voorzieningen zoals het zwembad de Kleine Wielen (figuren 

2.1.5 en 2.1.6). Juist op de locatie van het zwembad zou het Otterpark worden aangelegd. Het 

zwembad maakte plaats voor het otterpark. Het fundament van het zwembad werd gebruikt bij de 

aanleg van het otterbassin en kwam onder de grond te liggen. Als laag in de geschiedenis niet 

zichtbaar voor het publiek. 

 

 
Fig. 2.1.5 Ligging Recreatiegebied de Groene Ster met wandel en fietspaden, 1980. In het midden 

(rode cirkel) het zwembad ‘de Kleine Wielen’ waar in 1994 het Otterpark geopend werd. Bron: 

Leeuwarder Courant, 30 juli 1980 

 

Ontwikkelingen tijdens bestaan van AquaZoo 

Bij de officieuze start in 1993 van AquaZoo (toen nog Otterpark) was het doel om het landschap van 

de Kleine Wielen met de petgaten een plaats te geven in de aanleg en de doelstellingen van het park. 
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Het Otterpark van 10 hectare was naast Otterpark ook een fokstation  en onderzoekcentrum ten 

behoeve van de herintroductie van de otter. In de loop der jaren verdween het fokstation en zijn de 

dierenverblijven aangepast, onder andere door de wisseling van eigenaar van het park in 2002 

(Zodiac Zoos) en in 2015 (Libéma). Door deze wisselingen in eigenaren en beheer van AquaZoo zijn er 

diverse aanpassingen gedaan in gebouwen en samenstelling van soorten in het park. 

 

  
Fig 2.1.6 Links: Ligging zwembad de kleine Wielen (rode vierkant) met parkeerterrein, 1991. Rechts 

otterpark Aqualutra met hetzelfde parkeerterrein vanaf 1994. Bron: topotijdreis 

 

De eerste jaren was het Otterpark vooral gericht op het zoetwatermilieu en de diersoorten die 

daarbij horen. In het park werd dit tot uitdrukking gebracht door aanwezigheid van stromend water 

in de vorm van een aangelegde beek (zie fig 2.1.7), beekoevers en door diersoorten te houden die in 

dit zoetwatermilieu leven zoals otters, forellen en bevers. De verbinding tussen het bestaande 

landschap en het Otterpark bestond uit het gebruik maken van de fundamenten van het oude 

zwembad en de opname van zichtlijnen naar het petgatengebied88. De zichtlijnen zijn in de loop der 

jaren ingeruild voor nieuwbouw en aanpassingen van bebouwing en dierenverblijven, het fundament 

van het oude zwembad is nog altijd in gebruik, evenals de waterfilter-installatie89. 

Nadat het park in 2002 een nieuwe eigenaar, Zodiac Zoos, en een nieuwe naam, AquaZoo, kreeg was 

er in eerste instantie minder aandacht voor het zoete water en het landschap van de Kleine Wielen 

en het veenweidegebied. Er kwamen meer uitheemse diersoorten en andere educatieve thema’s. 

Toen in 2015 het leisure concern Libéma de nieuwe eigenaar van AquaZoo werd, kwam er na een 

aantal jaren van inzet op uitheemse flora en fauna een hernieuwde ambitie om het zoete water en 

de regionale natuur en landschappelijke aspecten weer de oorspronkelijke status te geven in 

AquaZoo. In het beleid en de missie van AquaZoo90 wordt op dit moment natuur en het verbinden 

van de mens aan natuur expliciet vermeld. Dit wordt in praktijk gebracht door aandacht te besteden 

aan de regionale landschappelijke en natuurlijke waarden.91 De huidige eigenaar van AquaZoo geeft 

aan dat er geen dossier is bijgehouden over de ontwikkelingen van het park. Er is geen eigen archief 

van Otterpark en AquaZoo.92 

 

                                                           
88 J. Oostenbrug, rayonmanager Grontmij, projectleider bouwproject Aqualutra, interview maart 2021. 
89 J. Loomeijer, general manager AquaZoo, interview maart 2021. 
90 www.aquazoo.nl/organisatie/  
91 Loomeijer, J. Interview maart 2021. 
92 Loomeijer, J. Interview maart 2021 

http://www.aquazoo.nl/organisatie/
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Fig 2.1.7 Beeld van de beek in het Otterpark in 1994. Bron: Nieuwsblad van het Noorden, 31 maart 

1994 

 

Huidige situatie AquaZoo in het landschap 

In de periode vanaf de officiële start in 1994 tot heden is AquaZoo in omvang ongeveer gelijk 

gebleven. Ook de parkeerplaats voor de ingang is niet veranderd en ligt op de huidige plaats waar 

deze lag op het moment van opening van het zwembad ‘De Kleine Wielen’. Het aantal bezoekers is 

van ongeveer 50.000 per jaar in de eerste jaren opgelopen naar 150.000 in 2019. Daarmee is 

AquaZoo de afgelopen jaren de grootste attractie gemeten naar bezoekersaantallen in Friesland. Met 

de keuze van de nieuwe eigenaar van AquaZoo voor regionale natuur en landschap is er in exposities 

en dierenverblijven gekozen voor thema’s rond zoet en zout water. Het management van AquaZoo 

ziet dit als belangrijke aspecten van het Friese landschap (interview J. Loomeijer). De bouw van 

dierenverblijven en bebouwing van het park zullen in eerste instantie gericht zijn op functies en 

doelen, niet op de landschappelijke inpassing. Door aandacht te besteden aan het landschap en de 

natuur van Friesland en inheemse diersoorten is er wel een verbinding tussen landschap en AquaZoo 

(fig 2.1.12, 2.1.13). Deze verbinding komt tot uitdrukking in de keuzen voor een deel van de 

diercollectie en de thema’s in AquaZoo, naast alle uitheemse diersoorten in het park. Hierbij is het 

onderwerp niet alleen het landschap maar ook de Friese natuur. 

Educatieve en recreatieve aspecten worden ontwikkeld met deze visie, gekoppeld aan een 

handelingsperspectief waarmee natuur, landschap en milieu een plaats krijgen voor de bezoekers.93 

Dit is terug te vinden in het actuele aanbod en exposities en activiteiten van het park. 

Het provinciale en gemeentelijke beleid is gericht op natuurgerichte dagrecreatie en respecteren van 

het Natuur Netwerk Nederland en de Natura 2000 toewijzingen die gelden voor het gebied waarin 

De Groene Ster en AquaZoo gelegen zijn (zie fig 2.1.8). 

 

                                                           
93 Loomeijer, J. Interview, maart 2021. 
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Fig 2.1.8 Natuurnetwerk (EHS; Ecologische Hoofdstructuur) en beheergebieden rond AquaZoo  

Blauw = EHS water,  Groen = EHS overige natuur, Bruin = beheergebied buiten EHS. 

Bron: Provincie Friesland, beheerplan N2000    

 

De Groene Ster grenst aan de noordzijde aan de Grote Wielen. Dit gebied is van oorsprong een 

laagveengebied in de overgangszone van klei- en zandgronden dat, nadat het is afgegraven, door 

invloed van wind en water is geworden tot wat het nu is. Het is onderdeel van het Natuurnetwerk 

Nederland en behoort tot het Europese netwerk van belangrijke natuurgebieden, Natura 2000.94 

Deze belangrijke status voor dit gebied is tot stand gekomen op basis van Europese criteria en in 

overleg met de diverse belanghebbenden, waaronder de recreatiesector, boeren, bewoners en 

beheerders. In combinatie met de ten zuiden van AquaZoo gelegen delen van het Natuurnetwerk 

Nederland heeft de Groene Ster, en met name AquaZoo, een ligging te midden van kenmerkend 

veenweide cultuurlandschap en beschermde natuur.  

 

Analyse en discussie 

Bij de start van AquaZoo (toen nog met de naam Otterpark) is het betreffende landschap bewust 

deel van de dierentuin geworden. De aansluiting van de ‘natte habitat dierenverblijven’ van otter en 

bever in AquaZoo met het aangrenzende gebied zijn aanwezig in de vorm van verlandende petgaten 

(fig 2.1.12) die rijk zijn aan Krabbenscheer. Stromend water is buiten AquaZoo niet aanwezig in direct 

aangrenzende gebieden. Met behulp van de bron in AquaZoo wordt dit aspect toegevoegd. Het 

petgaten-landschap en de natuur die daarin voorkomt, worden in het Otterpark getoond. De diverse 

ontwikkelingen in het park in de periode tot 2021 laten zien dat de herkenbaarheid van het 

omliggende landschap goed aan de bezoekers getoond kan worden en aantoonbaar aanwezig is. Er is 

aandacht voor het landschap, herkenbaarheid van het landschap in de verblijven en de andere 

locaties in AquaZoo. Het is zichtbaar op een aantal plaatsen in AquaZoo onder andere op de plaatsen 

met een min of meer natuurlijke overgang van het park naar de Kleine Wielen, gekenmerkt door de 

vegetatie en het water. De fotocompilatie op de volgende pagina toont een aantal beelden van 

diverse situaties in AquaZoo. 

  

                                                           
94 Beheerplan Natura 2000, 2013, provincie Friesland 
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Afbeeldingen van de ligging en kenmerken van het cultuurlandschap van AquaZoo 

 

Fig 2.1.9 Entree AquaZoo. 2018. Bron: J.Jansen-Vermeulen 

Fig 2.1.10 Ligging AquaZoo tussen de Camping, aan de oostzijde, het recreatie-gebeid aan de 

westzijde en grenzend aan de Kleine Wielen (Lytse Wielen) aan de zuidzijde. Bron: Google Earth 2020. 
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Fig 2.1.11 AquaZoo, juni 2021. Links de Bron waaruit het water in de beek stroomt. Rechts het 

zeehondenverblijf (voormalig otterbassin) dat aan het einde van de beek ligt, direct achter het 

hoofdgebouw op de achtergrond. Bron: F. de Jong 

 

Fig 2.1.12 Westzijde van AquaZoo, Juni 2021. Zicht op aangrenzend petgat met dichte vegetatie van 

Krabbenscheer (Stratiotes aloides). Langs de oever staan Elzen (Alnus Glutinosa). Bron: F. de Jong 
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Fig 2.1.13 Foto’s van grensgebieden van AquaZoo en de kleine Wielen. Links: zuidoostzijde, rechts: 

zuidzijde. Juni 2021. Bron: F. de Jong 

 

 

 

Fig 2.1.14 Zicht op de start van de petgatenroute van het Otterpark, sept. 1993, voor de officiële 

opening in 1994. Bron: F. de Jong 
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Fig 2.1.15 AquaZoo. 2016. IJsberenverblijf, op de achtergrond het hek, grenzend aan de kleine Wielen. 

Bron: Youtube.com. 

 

 

Fig 2.1.16 Aanleg Otterpark (later AquaZoo), Leeuwarden, zuidwestelijke deel. Sept 1993. Bron: F. de 

Jong 
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2.2 Natura Artis Magistra, Artis Amsterdam 

 

Start van Artis in 1838 

Overal in Europa werden in diverse steden in het begin van de 19e eeuw dierentuinen geopend. 

Amsterdam bleef niet achter met de opening van Artis in 1838. Het starten van Artis bleek een 

succesvol plan, al na een week had Artis 400 leden.95 

In 1838 werd het zoölogisch genootschap “Natura Artis Magistra” (‘De natuur is de leermeester van 

de kunst’) opgericht door drie welgestelde burgers (fig 2.2.1). Onder hen de heer Gerard Westerman, 

een boekhandelaar uit Amsterdam met een grote liefde voor boeken, dieren en wetenschap. Deze 

eigenschappen hebben bij de opzet van Artis bijgedragen aan de nadruk op kennis van kunst en 

natuur. Westerman had al in 1836 zijn plannen voor Artis aan koning Willem I gestuurd, die deze 

vervolgens doorstuurde naar de burgemeester (W.D. Cramer), die niets voelde voor de plannen.96 De 

start van Artis is niet zonder slag of stoot verlopen, er waren voor- en tegenstanders. Oude 

reglementen en kosten vormden een belemmering, maar ook de wens “een lang ontbeerd sieraad 

aan de stad te kunnen toevoegen”.97 

Met de start van Artis ontstond een van de modernste dierentuinen van Europa met een 

diercollectie, een bron van natuurhistorie en niet veel later een bibliotheek en zoölogische 

publicaties waarmee Artis in Europa een belangrijk centrum voor zoölogie vormde.98 

 

 
Fig 2.2.1 De drie oprichters van Artis: Wijsmuller, Westerman en Werleman. Prent gemaakt ter 

gelegenheid van de 50e verjaardag van Artis, met links boven het toegangshek, mei 1888. E.A. Tilly 

 

                                                           
95 ARTIS Historie, erfgoed en monumenten. Themarondleiding. ARTIS 2018. 
96 Balk, J. 1982. Shell journaal van Nederlandse dierentuinen. Epe. P 65 
97 Algemeen Handelsblad, 7 dec. 1839. 
98 Mehos, D.C., 2006. Science and culture, for members only. The Amsterdam Zoo in the Nineteenth Century.  
Amsterdam. P 23 
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Artis was in eerste instantie vooral een sociëteit voor welgestelden, die lid waren van het 

genootschap en daar jaarlijks 10 gulden voor betaalden. Voor niet leden was het bezoeken van Artis 

vanaf 1851 wel mogelijk tegen betaling van een toegangsbewijs. De prijs voor een kaartje bedroeg in 

1862 nog altijd 25 cent. Dat was een bedrag dat een arbeider verdiende in een kwart dag werken.99  

Bezoeken en genieten van lezingen, rondleidingen, wandelingen en opdoen van kennis was daarmee 

vooral bedoeld voor leden en rijkere bezoekers van Artis.100 Opvallend bij de start was dat Artis zich 

kon verheugen in een zeer brede belangstelling van onder anderen oude elite (adel), rijke 

handelaren, middenstanders en zeelieden, allen met diverse religieuze achtergrond.101  

 

Doelstelling van Artis bij de start in 1838 

Het Zoölogisch genootschap werd opgericht met het doel: 

bij te dragen aan de kennis en kunst der natuur.  

Met name Westerman had de ambitie om dit doel te realiseren en hij wenste dat: 

de bezoekers deze doelen spelenderwijs tot zich zouden nemen.102 

 

Door het bouwen van een dierentuin wilden de oprichters deze doelstelling bereiken. Daartoe 

kochten zij in het voorjaar van mei 1838 het buitenhuis Middenhof aan om daar te starten met de 

bouw. Middenhof (zie figuur 2.2.2) lag in de plantage, het was een klein terrein van een halve 

hectare met enige bebouwing en vooral een grote tuin. Middenhof was de eerste aankoop van het 

zoölogisch genootschap, gelegen in de Plantage in Amsterdam. 

 

 
Fig 2.2.2  “Gezicht op de voormalige tuin Middenhof”, ca 1845. Tekening W. Hekking jr., Bron: 

Stadsarchief Amsterdam. 

                                                           
99 Nieuwendijk, J.G., 1963. 125 jaar Natura Artis Magistra. Ons Amsterdam 15, PP 97-129. 
100 Mehos, D. C., 2006. Science and culture, for members only. P 23 
101 ARTIS historie, erfgoed en monumenten. Themarondleiding. ARTIS 2018 
102 Vries, L. de, 1981. Het boek van Artis. P39. Bruna en Zoon. Utrecht. ARTIS Historie, erfgoed en monumenten. 
Themarondleiding. ARTIS 2018. P 24 
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Artis kocht snel na deze aankoop diverse andere percelen en de Plantagehuisjes Weltevreden en 

Welgelegen, die grensden aan de Middenhof. Met deze aankopen konden de bouwplannen voor het 

realiseren van de genoemde doelstellingen werkelijkheid worden. 

 

Doelstelling van Artis in 2021 

Op dit moment bestaat Artis nog steeds en zijn de huidige doelstellingen opgenomen in de plannen 

voor de komende jaren. Het beleid, missie en visie van Artis zijn vastgelegd in het beleidsplan van 

Artis103 en zijn als volgt beschreven: 

Missie 

“In Artis inspireren en stimuleren we een breed publiek verantwoordelijk met natuur om te gaan”. 

Visie 

“Artis is een ontmoetingsplek waar we de natuur op een vindingrijke manier dichtbij brengen en 

debat faciliteren over hoe de mens natuur waardeert, begrijpt en behandelt”. 

 

Bij een eerste vergelijking tussen de doelen en visie bij start en de actuele formulering van de visie en 

doelen valt het op dat er in 1838 sprake was van het op spelenderwijs opdoen van kennis en kunst 

van de natuur en in 2021 sprake is van een breed publiek inspireren en stimuleren door debat over 

waarderen, begrijpen en behandelen. Noch in 1838 als in 2021 is er concreet sprake van 

doelstellingen gericht op het cultuurlandschap.  

Na 182 jaar bestaan van Artis lijken de doelen die geformuleerd werden bij de start en de doelen, 

missie en visie anno 2021 niet heel ver uit elkaar te lopen zoals blijkt uit de bovenstaande 

beschrijving. ‘Debat’(2021) en ‘spelenderwijs’(1838) zijn mogelijk van eenzelfde aard en dimensie. 

Natuur is onveranderlijk en kunst (1838) is geëvalueerd tot waarderen, begrijpen en behandelen 

(2021).  

Nog altijd zijn de doelen tamelijk ambitieus en breed.  

In hoeverre het cultuurlandschap een positie had en op dit moment heeft in Artis en in de 

ontwikkeling van de dierentuin wordt in de volgende paragrafen onderzocht. De beschrijvingen 

worden gericht op de grote veranderingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen 182 jaar. De 

ligging in de Plantage(buurt) in Amsterdam is een belangrijk aspect in het cultuurlandschap waarin 

Artis is gebouwd en zich heeft ontwikkeld in haar lange geschiedenis. 

 

Landschapstype waarin Artis ligt 

Artis is in 2021 deel van het centrum van Amsterdam en is daarmee onderdeel van het 

stadslandschap. Daarmee valt het buiten de definities die zijn vastgelegd in de landschapstypologie 

van de provincie Noord-Holland.104 De dierentuin ligt tussen de Plantage Parklaan, de Plantage 

Middenlaan, de Plantage Muidergracht en de Plantage Doklaan (zie fig 2.2.3). In totaal is het huidige 

oppervlak van Artis ongeveer 10 ha (exclusief het parkeerterrein aan de Plantage Doklaan) en bezit 

de dierentuin 26 rijksmonumenten en 1 gemeentelijk monument (website Artis). De waardering van 

Artis is groot door een combinatie van aspecten zoals ligging in Amsterdam, (cultuur)historie, 

stedenbouwkundige aspecten en als oudste diergaarde van Nederland.105 Naast de waardering van 

de gebouwen wordt veel belang gehecht aan de tuinaanleg en de aanwezige ornamenten en 

                                                           
103 Website Artis; https;//www.artis.nl/missie en visie 
104 Informatiekaart Landschap en Cultuurhistorie: https://geoapps.noord-

holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=ILC 
105 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE): 
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/51827  

https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=ILC
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=ILC
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumenten/51827
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sculpturen. Deze combinatie van aspecten is bijzonder. Daarbij is niet onbelangrijk dat tijdens de 

tweede wereldoorlog onderduikers een schuilplaats vonden in Artis en dat in 1943 een aanslag op 

het bevolkingsregister plaatsvond. Het bevolkingsregister was vanaf 1941 gevestigd in de voormalige 

concertzaal van Artis aan de Plantage Kerklaan.  

De rijke historie van Artis heeft betrekking op natuur, wetenschap (Artis Bibliotheek), kunst en 

literatuur. Een rijke historie die zeer veel bezoekers, schrijvers, kunstenaars, wetenschappers, 

burgers en bewoners van Amsterdam heeft geïnspireerd.106  

 

 
Fig 2.2.3 Actuele ligging Artis in Amsterdam, Plantagebuurt. Bron: kaart.edugis.nl 

 

De plantage was voorheen een belangrijk wandel- en buitengebied. Sporen van deze historie lijken 

nog altijd aanwezig te zijn. De huidige ligging past niet in een bestaande landschapstypologie. Het 

cultuurlandschap waarvan het deel uitmaakt wordt gewaardeerd als een “cityscape” met diverse 

elementen die natuur, landschap en stad met elkaar verbinden.107 Het landschap in dit deel van 

Amsterdam, dat in de loop der eeuwen cultuurlandschap en “cityscape” is geworden, wordt in de 

volgende paragrafen beschreven en onderzocht op het aspect cultuurlandschap en de positie 

daarvan in Artis.  

 

 

                                                           
106 Geemert, K. van, 2001. Wandelen door Artis. Natura Artis Magistra. Baarn. 
107 Zeeuw, T. de, interview Thijs de Zeeuw, maart 2021. En Website: https://zooofthefuture.com/projects 

https://zooofthefuture.com/projects
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Beschrijving van het cultuurlandschap waarin Artis ligt 

Om de huidige ligging van Artis en de historie te kunnen begrijpen maak ik in dit deel een stap terug 

in de tijd om het landschap van Artis en de Plantage vanaf de eerste ontwikkelingen toe te lichten. In 

het deel van Amsterdam waarin Artis werd gebouwd, bevond zich een gebied dat de Plantage werd 

genoemd. Dit bleek de locatie waar de oprichters Artis in 1838 wilden vestigen. 

Met behulp van kaarten en afbeeldingen worden de landschappelijke kenmerken van de ligging van 

Artis in de Plantage beschreven.  

 

Het cultuurlandschap voor de komst van Artis en de Plantage 

Rond het jaar 1000 was het gebied waarin Amsterdam gevestigd zal worden een veengebied dat zich 

uitstrekte tussen de duinen aan de zeekust en de hoger gelegen zandgronden van Utrecht en het 

Gooi. De venen in de omgeving van Amsterdam werden vanaf het jaar 1000 bewoond.108 In de 

eeuwen daarop volgend werd het veen beetje bij beetje ontgonnen. In de loop der eeuwen werden 

ook dijken aangelegd en ontstonden de karakteristieke verkavelingspatronen. Tegelijk ontstond 

vanaf ongeveer 1300 de stad Amsterdam. Het veengebied grenst direct aan de bewoning, de eerste 

afbeeldingen van de stad en de omgeving laten zien hoe dit landschap er uit gezien kan hebben (fig. 

2.2.4).  

 

 
Fig 2.2.4  Amsterdam, 1538, door Cornelis Anthoniszoon. Oudste stadsplattegrond van Amsterdam 

(met stadsmuur en poorten), zicht vanaf het IJ, noorden aan onderzijde. Bron: amsterdammuseum.nl 

 

Om de daling van het maaiveld en problemen met wateroverlast109 te beheersen werden dijken 

aangelegd en was het noodzakelijk om veel kunstwerken aan te leggen. Dit is zichtbaar op 

                                                           
108 Barends, S. 2010. Het Nederlandse landschap. Utrecht. P 65 
109 Barends, S., 2010. Het Nederlandse landschap. Utrecht .P 66 
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bijvoorbeeld figuur 2.2.5 en figuur 2.2.6 waar op de stadswallen de talloze molens zijn weergegeven, 

die er voor moeten zorgen dat het water geen overlast kon veroorzaken in de snel groeiende stad. 

 

 

Fig 2.2.5 Kaart van Amsterdam in 1662, met panorama van de stad daaronder. Bron: D. Stalpaert, 

Bibliotheek UvA 

Het gebied waar de Plantage gevestigd werd, is in de uitvergroting op figuur 2.2.6 te zien. Het gebied 

is ingedeeld in percelen en werd doorsneden door de Nieuwe Prinsengracht die uitkomt in de 

Nieuwe Vaert aan de Noordzijde (fig 2.2.6). Aan de westzijde ligt het moerassige veengebied, op deze 

kaart is dat niet goed te zien. In figuur 2.2.4 zijn het ontginningsgebied en de Amstel wel zichtbaar, 

aan de linkerzijde van het stadsgebied. De groei van de stad vereiste de aanleg van radiaalstraten die 

de stad met de andere steden als Leiden, Utrecht, Weesp en Muiden verbond. Er waren ook 

radiaalstraten gepland naar de Muiderpoort, maar door de aanleg van de Plantage kwamen deze er 

niet.110 De ambities van de stad waren gericht op het systematisch uitbreiden van de stad en daarbij 

elke uitbreiding te voorzien van een nieuwe gracht. Zodoende wilde men de grachtengordels 

uitbreiden en de stad, als een steeds grotere en dikkere halve maan, laten uitbreiden. Omdat er als 

gevolg van de slechte economie na het rampjaar 1672 weinig vraag naar bouwgrond was, werd 

besloten de grachtengordels aan de oostzijde van de Amstel niet aan te leggen.  

 

                                                           
110 Abrahamse, J.E. 2007. De ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam in de zeventiende eeuw en de opkomst 
van stedenbouw als wetenschap. In Bakker, B., E. Schmitz. Het aanzien van Amsterdam. Panorama’s, 
plattegronden en profielen uit de Gouden Eeuw. Bussum. PP 24-41 
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Fig 2.2.6   Uitvergroting van de kaart in fig 2.2.5. Het plantagegebied in 1662. Middendoor, van boven 

naar beneden de prinsengracht die uitkomt op de Nieuwe Vaert. De Muiderpoort ligt links boven 

(blauwe ster) tussen beide molens in en verbind de beide oevers. Noord onder, zuid boven. 

 

De grachtengordel zou niet worden doorgetrokken tot aan de nieuwe vaart. In plaats daarvan 

besloot de stad in 1682 om in te spelen op de wensen van de bewoners om te beschikken over 

tuinen en moestuinen.111 Er werden grote rechthoekige percelen aan weerszijden van met bomen 

beplante lanen aangelegd en zo ontstond er een luxe volkstuinencomplex in de stad (Abrahamse, 

2007). Het werd een groen gebied in de stad met diverse herbergen en toegankelijk voor de 

bewoners van de stad.  

 

 
Fig 2.2.7 Ontwerp voor de plantage, 1682. Door Jacob Bosch. De grachten eindigen bij de plantage 

met uitzondering van de Prinsengracht, die midden door de plantage loopt. GAA. Collectie atlas Kok. 

Inv. Nr 10095/102 

 

                                                           
111 Abrahamse, J.E. 2007. 
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Fig 2.2.8  Ontwerp Plantage, met in het midden de doorgetrokken Prinsengracht. Bron: Jacob Bosch, 

1682 

 

Ontwikkeling van het cultuurlandschap van het Artis gebied vanaf 1682 tot 1838 

Artis ligt in de ‘Plantagebuurt’ en heeft daar een geschiedenis van ruim 182 jaar. Om de positie van 

Artis in het landschap goed te begrijpen, is het nodig om in dit deel de ontwikkeling van Amsterdam, 

met name de toekomstige locatie van Artis in de Plantage, te beschrijven vanuit het perspectief van 

het cultuurlandschap.  

In de 16e en eerste helft 17e eeuw was van Artis of de plantage nog geen spoor te vinden (fig 2.2.4). 

De stad groeide echter snel in de 17e eeuw en er werden daarom plannen gemaakt om de stad uit te 

breiden. Het plan was onder andere om alle grachten door te trekken en zodoende cirkelvormige 

uitbreiding van de stad te realiseren. Op het moment (rond 1660) dat deze plannen werden gemaakt 

was de stad begrensd door verschillende dijken ter bescherming tegen het water. Er lag een dijk op 

de grens van het oostelijk stadsdeel Deze dijk liep langs de huidige Zeedijk, St Anthoniebreestraat en 

Jodenbreestraat tot aan de ‘Watergraefspoort’ waar op dit moment de Muiderpoort staat.112 Het 

afgraven van deze dijk was een van de voorbereidingen van het uitbreidingsplan voor Amsterdam. 

Het doortrekken van de Prinsengracht (de Nieuwe Prinsengracht) was een van de volgende acties in 

de uitbreidingsplannen (fig 2.2.9). Resten van de Sint Anthoniesdijk werden aangetroffen bij het 

aanleggen van Artis, de dijk liep dwars door het huidige Plantage en Artis gebied. De Nieuwe 

                                                           
112 Roegholt, R. 1982. Wonen en wetenschap in de Plantage. De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in 
driehonderd jaar. Universiteit van Amsterdam 
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Prinsengracht zou een verbinding moeten maken met de Nieuwe Vaert volgens de oorspronkelijke 

plannen uit 1610. Dit bleek te ambitieus te zijn, mede als gevolg van het rampjaar 1672 en de 

daaraan voorafgaande pestepidemie van 1663 en 1664; de stadsuitbreiding stagneerde.113 De 

Prinsengracht werd gegraven en verbonden met de ‘Rapenburger gragt’ (fig 2.2.8) aan de oostzijde 

van de Plantage en het huidige Artis. 

 

 
Fig 2.2.9  Uitbreiding Amsterdam tussen 1500 en 1662. Het betreft de 4 uitbreidingen van de stad na 

1500, de zgn. 1e tot en met de 4e uitleg: 1585, 1592, 1610 en 1662 (Artis; groene ster). Bron: Bakker, 

B., 2007  

 

De gemeente Amsterdam besloot als gevolg van de stagnatie in de stadsontwikkeling en de sterk 
gedaalde verkoop van bouwgrond in 1682 de Plantage aan te leggen in het noordoostelijk deel van 
de stad, op de grens met het buitengebied (fig 2.2.8). De stad wilde in dit Plantagegebied percelen 
verhuren als tuin en moestuin en er tegelijkertijd ook aandacht besteden aan wetenschap en 
vermaak. Er was een grotere ambitie dan alleen economisch gewin, er moest aandacht komen voor 
vermaak en schoonheid: “hetzelve daarenboven zoude dienen tot merkelijke cieragie vermaek ende 
verbeteringe van de voorz. Stad, alzoo de Zelve daardoor zoude werden voorsien met meenichte van 
Schoone allees en vermaekelijke gesichten”.114 Er leek aandacht te zijn voor het cultuurlandschap 
zoals dit  citaat laat zien. Het plan voor de ontwikkeling van de plantage betrof het aanleggen van 
percelen, ontwikkelen en bijhouden van houtsingels en het verfraaien van het gebied. Het betrof hier 
een combinatie van privaat gebruik en openbaar gebruik, geldelijk gewin en esthetische 
verbetering.115 

                                                           
113 Roegholt, R., Driehonderd jaar plantage. P 13.  
114 Stadsarchief Amsterdam, Vroedschapsresolutie 16 januari 1682; geciteerd uit Roegholt, R. Driehonderd jaar 
Plantage. P 11 
115 Gramsbergen, E., 2011. Tot gerief van dezes stads ingezetenen. In: OverHolland 10/11- Architectonische 
studies voor de Hollandse stad. P 200.  
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Het 17e -eeuwse ontwerp van de Plantage is nog altijd herkenbaar in de huidige structuur en het 

stratenplan daarbij; Muiderstraat en Middenlaan liggen vrijwel op dezelfde plaats (Fig 2.2.10). 

Ondanks het feit dat het deel van de Prinsengracht dat in Artis lag in 1862 gedempt werd, zijn er op 

de locatie van de gracht op dit moment drie vijvers die met elkaar in verbinding staan en in de 

expositie in Artis kenmerken hebben van het oorspronkelijk ontgonnen moerassige veengebied met 

sloten en grachten (in het huidige Artis is een deel te zien als ‘het Veentje’). Op het deel van de 

gedempte Prinsengracht, dat aan de andere kant van de Middenlaan ligt, is een breed Plantsoen 

aangelegd dat in 1963 de naam Westermanplantsoen kreeg (naar Artis oprichter Gerard 

Westerman). Het landelijk karakter van de Plantage werd benadrukt door de aanwezigheid van veel 

groen, de plantagewoningen Weltevreden en Welgelegen en de lusthof Middenhof, ‘geleegen binnen 

de Statsmueren’, zoals dit op verschillende de kaarten werd aangegeven.  

 

 
Fig 2.2.10  Stadskaart Amsterdam, links: detail ligging Plantage op van de kaart van G. de Broen, ca 

1734 (rode vierkant; toekomstige Artis locatie). Collectie Atlas Spitberger. Rechts: de huidige situatie 

met de ligging van Artis (rode vierkant). Bron: archief.amsterdam/beeldbank 

 

Toen de Plantage 30 jaar bestond, was er voldoende tijd geweest voor het uitwerken van de plannen 

voor tuinen, paden, houtwallen en bouwwerken. Bij elkaar was het op dat moment, in 1712, reden 

voor de Amsterdamse schrijver Daniël Willink om het 1200 regels tellende gedicht “Het 

Amsterdamsche Tempe of Nieuwe Plantagie” te publiceren. Het was een soort eerbewijs aan 

Amsterdam en zijn gedicht getuigde daarvan als hij de Plantage beschreef: “deeze nieuwe Plantagie, 

die alleen in alle bekoorlijkheden van welgeordende plantaryen of dubbele groene wandeldreven en 

allerlei weergaloze boomen en bloemen uitmunt, maar ook rondom en middendoor van zuivere 

grachten en breede stroomen, uit het Y en uit den Amstel, als een tweede Peneus, af en aan, bespoelt 

en doorsneden wordt: daar en boven met Stads uitmuntende Kruidhof pronkende etc.”116 

In dit lange gedicht maakte Willink een wandeling door de Plantage en beschreef hij diverse locaties, 

zoals dit later nog vele malen door schrijvers, dichters en wetenschappers zal gebeuren. Deze traditie 

begon met Willink in 1712 en heeft met het werk van Ko van Geemert een waardige recente 

vertegenwoordiger.117 De beschrijvingen geven aan dat het Plantageproject een cultuurlandschap 

heeft ontwikkeld.  

De ontwikkelingen stonden niet stil; er kwamen nieuwe plannen en activiteiten in het 

Plantagegebied. Belangrijk om te benoemen in het kader van cultuurlandschap en natuur zijn de 

                                                           
116 Roegholt, R. 1982. Wonen en Wetenschap in de Plantage. Citaat P 17 
117 Geemert, K. van. 2002. De Plantage, een literaire wandeling. Gemeente Amsterdam.;  K. van Geemert. 2001. 
Wandelen door Artis. Baarn 
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aanleg en aanplant van bomen en houtwallen en de komst van de Hortus Botanicus, voortgekomen 

uit de Hortus Medicus die in 1838 was aangelegd buiten de wallen voor apothekersleerlingen en die 

verhuisde via de binnenhoven van het Binnengasthuis naar de Plantage in 1682.118 Joan Huydecoper 

en Jan Commelin werden belast met de aanleg van de Hortus, waarmee een kennisinstelling aan de 

Plantage(buurt) werd toegevoegd. 

Bomen waren in de Plantage (en in Artis) ruim aanwezig vanaf de start tot heden. Wegen en lanen 

werden tweezijdig voorzien van rijen bomen. Het tuingebied bestond uit rechthoekige tuinpercelen, 

sloten, paden en houtwallen (fig 2.2.8). De houtwallen werden verhuurd voor houtproductie. Langs 

de lanen en straten in de Plantage werden bomen geplant. Deze traditie werd volgehouden en ook 

nu staan er veel bomen in de Plantagebuurt en in Artis. Artis definieert op dit moment de aanwezige 

bomen-collectie als een Arboretum en hecht aan het onderhoud en beheer van de bomen. Artis  is 

sinds enkele jaren lid van de Nederlandse Dendrologische Vereniging.119 De Plantage was fraai en 

werd gewaardeerd en gebruikt, maar regelmatig ook misbruikt. Dat het gebied niet altijd even netjes 

werd gebruikt en geëxploiteerd bleek wel uit de grote lijst boetes en straffen die werden uitgedeeld 

voor overtredingen van de voorschriften. Wildplassen, illegale houtkap, gebluste kalk strooien rond 

bomen tegen ongedierte, afval lozen en beerputten legen in sloten enzovoorts was aan de orde.120 Er 

waren sloten die voor afwatering dienden en die daardoor als open riool fungeerde. Deze aspecten 

geven aan dat het cultuurlandschap uiteenloopt in gebruik en waardering. 

 

Invloed van de Franse bezetting van Nederland op de Plantage 

In de korte periode tussen 1795 en 1815 was Nederland bezet door Frankrijk. Lodewijk Napoleon was 

in Nederland tussen 1806 en 1810 aan de macht namens de Franse keizer. Onder zijn bestuur kwam 

een aantal veranderingen tot stand die ook invloed hadden op Amsterdam en de Plantage. Lodewijk 

wenste een wandelpark in de Plantage aan te leggen, vergelijkbaar met de ‘Jardin des Plantes’ in 

Parijs. Dit plan stuitte op groot verzet, de tuinen waren voor lange tijd verhuurd, er waren 

commercieel geëxploiteerde houtwallen en het ruimen van tuinen vond geen goedkeuring. Wel is 

uiteindelijk gekozen voor het herinrichten van het aanwezige wandelpark. Dit deel werd door 

stadsarchitect A. van der Hart geheel omgewerkt tot een park in Engelse landschapsstijl met een 

natuurlijke uitstraling. Het park was later een gewoon park geworden maar met dit plan was een 

nieuwe aanpak in de stad en de Plantage gebracht, welke in de plaats van kwam van de Franse barok 

en later in Artis en het Amsterdamse bos navolging vond in de slingertuinen met kenmerkende 

padenstructuur.121 

 

Een laatste belangrijke ontwikkeling in het plantagegebied, voor de start van Artis, was de aanleg in 

1832 in opdracht van Koning Willem I van het Rijks-entrepôtdok. Hiervoor werden de bomen langs 

de Rapenburgergracht gekapt en omdat het beleid enigszins instabiel was, werden tuinen opgeofferd 

voor bedrijfsgebouwen en was er enige tijd een rommelig beleid. De situatie werd een bedreiging 

voor de Plantage, tot het moment waarop de boekhandelaar en dierenliefhebber Gerard Westerman 

in 1836 met het plan kwam om Artis te bouwen op de locatie naast het Entrepôtdok.122 

                                                           
118 Gramsbergen, E. 2011. Tot gerief van dezes stads ingezetenen. De Amsterdamse Plantage een publiek 
project. In OverHolland 10/11-Architectonische studies voor de Hollandse stad. PP 209 – 211 
119 website www.Artis.nl/bomencollectie Artis 
120 Roegholt, R. 1982, PP 16-17 
121 Roegholt, R. 1982. Wonen en wetenschap in de Plantage. P 29 
122 Grimbergen, E., 2013. Wetenschap op de kaart. Het genootschap Artis Natura Magistra en de transformatie 
van de Plantage in de tweede helft van de negentiende eeuw. In: OverHolland12/13-Architectoische studies 
voor de Hollandse stad 

http://www.artis.nl/
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De Middenlaan verbond begin 19e eeuw de Hortus met de stadsherberg, het wandelpark en het 

Wagenplein en eindigde bij de Muiderpoort. De komst van diverse culturele instellingen en de 

aanwezigheid van tuinen vormden een unieke mix waarmee de plantage een ‘cultureel centrum’ van 

Amsterdam werd.123 Juist in dit gebied vestigde in 1838 het Zoölogisch Genootschap de dierentuin 

Artis Natura Magistra. 

 

Ontwikkelingen in het cultuurlandschap van Artis tussen 1838 en 2021 

Het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra begon, op basis van de statuten van 1838, met 

het opbouwen van de Diergaarde. Stukje voor stukje werd grond aangekocht en al na 2 jaar werd de 

naam kort en duidelijk “Artis”, de naam die de dierentuin tot heden draagt.124  

Met de aankoop van de lusthof Middenhof begon de aankoop van percelen voor de dierentuin in 

1838. Geleidelijk werd in de periode tussen 1838 en 1877 met 20 aankopen het Artis gebied 

uitgebreid tot in totaal ongeveer 10 hectare. Ook het deel van de Prinsengracht dat door het gebied 

loopt werd gekocht, inclusief houtwallen en oevers. Rond 2000 werd de laatste aankoop gedaan, het 

rangeerterrein aan de Plantage Doklaan.  

Artis was een sociëteit, het lidmaatschap gaf aanzien en toegang tot de dierentuin was een voorrecht 

voor de leden. In 1851 werd het ook voor niet leden mogelijk om, na aankoop van toegangsbewijs, te 

genieten en te flaneren onder de bomen van het park en een bezoek te brengen aan het 

natuurhistorisch en het etnografisch museum.125 

 

 
Fig 2.2.11 Oorspronkelijke ingang Artis, Plantage Middenlaan. W. Bol.  Rechts de brug over de Nieuwe 

Prinsengracht. 1838. Bron: Stadsarchief Amsterdam 

 

                                                           
123 Grimbergen, E., 2013. Wetenschap op de kaart. P 216 
124 Frankenhuis, M. 2017. Cultuurhistorisch erfgoed uit Artis. Argos, nr 56. P 218 
125 Masterplan Artis 2030. Artis 2020. P 21 
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De ingang van Artis lag in eerste instantie aan de Middenlaan (fig 2.2.11). Deze afbeelding toont de 

sfeer en laat ook de dan nog bestaande brug over de Prinsengracht zien (op dat moment Nieuwe 

Prinsengracht genoemd, zie 2.2.12).  Artis werkte in de beginperiode niet alleen aan het bouwen van 

dierenverblijven en het aankopen van dieren. Het Zoölogisch Genootschap bouwde een 

Natuurhistorisch Museum (1855), een Bibliotheek (de bekende Artis Bibliotheek, 1867), een  

 

 
Fig 2.2.12  Kaarten van Artis in de 19e  eeuw, Auteur anoniem. De uitbreiding in 1838-1870 en de 

plattegrond in 1888. Te zien is hoeveel Artis groeide in deze periode. Bron: Artis Jaarboekje 1870 
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Etnografisch Museum (1888) en een Aquariumgebouw (1880). Deze gebouwen vormden bij elkaar 

een serie vrijstaande paviljoens waarbij de verwijderde houtwallen omgevormd werden tot 

plantsoenen.126 Ook wetenschap kreeg een plaats in Artis. Er werden lezingen en publicaties verzorgd 

(bijdragen tot de Dierkunde en Nederlands tijdschrift voor de Dierkunde). Vanaf eind 19e eeuw werd 

het onderzoek overgedragen aan de Universiteit van Amsterdam en werd het voor Artis noodzaak 

om een breder publiek toe te laten om te overleven.127  

 

Fig 2.2.13  De ingang van 

Artis aan de Kerklaan, 

boven: gezien vanaf de 

Franse Laan, tekening, 

1884. Vanaf 1852 is dit de 

ingang van Artis. Bron: 

Gramsbergen, E. 2014 

 

 

Onder: Ingang Artis 2021, 

het entree uit 1852 is nog 

goed herkenbaar. Foto 

genomen vanuit de Henri 

Polaklaan, voorheen 

Franse laan. Bron: F. de 

Jong 

 

 

 

 
 

Artis, dat startte met de aankoop van Middenhof, bouwde dierenverblijven die lagen langs gebogen 

paden met paviljoens met buitenhokken voor de dieren, gebaseerd op de bestaande situatie met 

                                                           
126 Grimbergen, E. 2013. Wetenschap op de kaart. P 54 
127 Masterplan Artis 2030. Artis 2020. Natura Artis Magistra, H+N+S Architecten. Amersfoort. P 21 
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“ruime lanen, een vijver en schoone dreven”.128 De collectie dieren groeide, zeker na de aanschaf van 

de menagerie van Cornelis van Aken uit Rotterdam (leeuwen, tijgers, beren, olifant) en  het aantal 

kooien en verblijven in Artis nam toe. De structuur van het park was gericht op het behouden van de 

lanen en aanwezige indelingen en gebouwen (fig 2.2.12). In deze figuur is ook te zien dat de 

Prinsengracht, die in 1830 nog door de plantage loopt, in 1888 plaats heeft gemaakt voor vijvers, die 

met elkaar verbonden zijn, en in het dierenpark zijn opgenomen  (fig 2.2.20 en fig 2.2.21). 

Artis had in de periode tussen 1838 en 1908 het park laten onderhouden door H. van Lunteren en 

zonen (Waanders, 2001). De ambities voor het onderhoud waren gericht op aanleggen en behouden 

van de slingerpaden, houtwallen en aanplant van bomen en andere groenvoorzieningen. Aanplant 

van bomen en het aanleggen van padenstructuren in de Landschapsstijl hadden tot doel te 

verrassen, de beleving te versterken en “rondom de verblijven een zo landelijk mogelijke omgeving 

te scheppen”.129 Behouden van kenmerkende aspecten was onderdeel van de aanpak in Artis, 

ondanks de vele wijzigingen die het park onderging in de lange periode van haar bestaan. Het 

arboretum telde vele karakteristieke bomen, waaronder de Heimans eik (meer dan 250 jaar oud) die 

al aanwezig was vanaf de start van Artis en ook nu nog in Artis staat (fig 2.2.22). Diverse wijzigingen 

in het park gaven steeds een andere aanblik maar behielden vaak het parkachtige karakter (fig 2.2.22 

en 2.2.23). Een voorbeeld is de Papegaaienlaan die bij de start van Artis een parkachtige laan vormde 

en nu, in de huidige vorm, samen met het Artisplein, een iets meer stedelijk en ‘pleinachtig’ uiterlijk 

geeft aan deze delen van Artis.130 Ook in de 20e eeuw waren er diverse veranderingen in Artis. 

Nieuwe inzichten ontstonden voor het houden van dieren, Hagenbeck (1844 – 1913) introduceerde 

de ‘Frei-anlage’. Dieren moesten te zien zijn zonder tralies en in een meer natuurlijke omgeving.131 

Diergedrag werd beter bestudeerd en steeds meer aandacht werd besteed aan het natuurlijk gedrag 

van de dieren. Dit had invloed op de bouw van de dierenverblijven en het leefgebied dat de dieren 

nodig hadden. De bezoekers hadden meer belangstelling voor de natuur zoals die voorkwam in het 

echt, de wilde natuur, in bijvoorbeeld savanne, oceaan, tropisch oerwoud of poolgebied. De 

ontwikkelingen leidden er toe dat Artis werd aangepast door de verblijven groter maken en in totaal 

minder dieren in de collectie werden gehouden. 

 

Huidige situatie Artis 

De ontwikkelingen zijn in de 21e eeuw in dezelfde lijn verder gegaan. Artis hoogleraar E. de Jong geeft 

aan dat Artis zich voortdurend heeft aangepast en dat in de huidige tijd wordt meebewogen met de 

tijdgeest en de veranderende maatschappij.132 

Voor het Masterplan 2030 werd een analyse van het park in de periode 2001 – 2007 uitgevoerd door 

onder anderen landschapshistoricus Erik de Jong en landschapsontwerper Michael van Gessel met 

als resultaat een aantal regels die van belang zijn voor alle toekomstige ontwikkelingen.133 Een van de 

belangrijke aspecten is het 17e -eeuwse rechthoekige stramien van de plantage, die de basis was 

                                                           
128 Waanders, W. 2001. De aanleg en het onderhoud van Artis. In: Cascade; bulletin voor tuinhistorie, 10e jrg. Nr 
1. P 7 
129 Waanders, W. 2001. P 15 
130 Masterplan Artis 2030. Natura Artis Magistra. 2020,  H+N+S Architecten. Amersfoort. Pg 46 
131 Baratay, , E., Hardouin-Fugier, E., 2002. A History of Zoological Gardens in the West. Reaktion Books, 
London. P 247 
132 Jong, E. 2021. Interview met prof. Dr. E. de Jong, 21 maart 2021 
133 Masterplan Artis 2030. Natura Artis Magistra. 2020. H+N+S Architecten. Amersfoort, PP 167-193; Odding, A. 
2007. De natuur kennen is jezelf kennen. Toekomstvisie en masterplan voor Artis. Tijdschrift Artis koninklijk 
genootschap Natura Artis Magistra, Jrg. 51, P 158 
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voor de 19e -eeuwse landschapstuin die daarover is gelegd bij de aanleg van Artis, met de 

omvangrijke bomen-collectie. Het vormde met elkaar het dierenpark in de beginperiode van Artis.134 

 

 
Fig 2.2.14  Het vrij toegankelijke Artisplein, 2021. Links het plein met op de achtergrond het café-

restaurant “De Plantage”, rechts het dierenverblijf “Weidevogelvoliëre”. Bron: F. de Jong 

 

Met de publicatie van het Masterplan Artis 2030 in 2020 werd de ambitie om duurzaam te werken 

met een aantal regels (de Artis-principes) vastgelegd en werden de ontwikkelingen volgens deze 

regels voor paden, water, tuinen, bomen, reliëf en gebouwen aangebracht in Artis.135 Met dit 

masterplan wordt voor de komende jaren het doel gesteld om vast te houden aan de historie, en is 

expliciet benoemd dat diverse cultuurlandschappelijke aspecten worden behouden. 

Daarnaast is de ambitie vastgelegd om minder dieren te houden, de dieren zijn goed zichtbaar en 

hebben vaker contact met bezoekers, er moet meer beleving zijn van de natuur en de dieren. 

Integratie van dierenverblijven wordt bevorderd waardoor de collectie dieren niet als een 

verzameling maar als een natuurlijk geheel wordt aangeboden. 

Ook is er aandacht voor onderhoud en beheer en uitbreiding  van de bomencollectie. Doelstelling 

voor alle historische panden en monumenten is dat zij worden opgenomen in de plannen voor het in 

stand houden van de ontwikkeling en uitstraling van Artis. Nieuw is de ambitie om de grens tussen 

stad, park en dierentuin te vervagen. De toegang tot het Artisplein (voorheen ‘kennisplein’), dat 

eigenlijk al in de dierentuin ligt, is gratis, een bijzondere ervaring wordt daarmee voor bezoekers 

beoogd. Artis hoopt hiermee “ook in de toekomst het grote publiek te trekken en kennis te laten 

maken met de schoonheid van, en de samenhang der dingen in de natuur” (Masterplan Artis 2030).  

Het kennisplein is een vrij toegankelijk deel van Artis dat grenst aan de Hollandse Polder. Dit deel van 

Artis is nieuw ontwikkeld en toont een monumentale volière met daarin knotwilgen en waterwild in 

een Hollandse sloot. Het polderlandschap is niet nagebouwd maar als het ware ‘getransplanteerd’: 

oude wilgen zijn verplant naar Artis, het grasland bestaat uit plaggen uit de polder rond het Gein, de 

grootste collectie (gehouden) lepelaars ter wereld is gehuisvest in dit deel van Artis. Artis geeft aan 

dat zij ‘met de Hollandse Polder het originele landschap waaruit Amsterdam ooit is ontstaan wil laten 

zien’.136  

                                                           
134 Odding, A. 2007. De natuur kennen is jezelf kennen. Toekomstplan en masterplan voor Artis. Tijdschrift 
Artis, jaargang 51. P 158 
135 Masterplan Artis 2030. P 92, PP 167-180 
136 https://www.artis.nl/nl/footer/over-natura-artis-magistra/artisplein/hollandse-polder/ 

https://www.artis.nl/nl/footer/over-natura-artis-magistra/artisplein/hollandse-polder/
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Fig 2.2.15  Kaart Artis 1875. Bron: Stadsarchief Amsterdam  

 

 
Fig 2.2.16  Plattegrond Artis 2004. Bron: Stadsarchief Amsterdam 

 

Analyse en discussie 

Uit het bovenstaande blijkt dat op diverse momenten in de ontwikkeling en uitbreiding van Artis in 

de Plantage gekozen is voor het behouden of opnemen van landschappelijke aspecten in de 

dierentuin. Er is consistentie bij de ingrepen in het park bij paden en lanen en in de aandacht voor 

bomen en houtwallen, het behoud van de vijvers op de locatie waar eens de Prinsengracht 

stroomde. Nadat begin 19e eeuw de Engelse landschapsstijl zijn intrede heeft gedaan wordt deze stijl 

tot in de huidige tijd vastgehouden voor een groot aantal van de kenmerkende locaties in Artis. 

Hierbij is het van belang op te merken dat aanwezige structuren uit het verleden al enige mate 

gekenmerkt werden door de Engelse landschapsstijl. In de moderne tijd is er lichte voorkeur ontstaan 

voor een meer stedelijke uitstraling (Artisplein, entree van het Artisplein). Daartegenover is het in 

gebruik nemen van het café-restaurant ‘de Plantage’ een activiteit die in uitstraling teruggrijpt op de 

traditionele sfeer van vermaak en wandelen en contact met de natuur zoals die in de 19e eeuw is 

ontwikkeld voor ‘de Plantage’, en later voor Artis. De plattegronden van Artis van 1854 (fig 2.2.17), 
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1875 (fig 2.2.15), 1945 (fig 2.2.18), 2004 (fig 2.2.16) en 2021 (fig 2.2.3) laten een indeling en structuur 

zien waarin park, dierenverblijven en gebouwen op dezelfde plaats blijven liggen en aanwezig zijn 

over een periode van 182 jaar. De vernieuwingen hebben plaatsgevonden terwijl veel behouden is 

van het verleden.  

De ambities en de doelstellingen hebben in Artis op diverse plaatsen aantoonbaar het 

cultuurlandschap een positie gegeven. Landschap en dierentuin hebben elkaar beïnvloed. In het 

huidige Masterplan (Masterplan 2030) is deze ambitie vastgelegd zonder daar expliciet de positie van 

het cultuurlandschap als uitgangspunt te noemen. Het is ontstaan uit de evaluatie van de bestaande 

waarden van Artis en de ligging in de Plantagebuurt met het doel de dierencollectie,  de 

plantencollectie, educatie en erfgoed, ruimte en toekomst te geven.137 

Opmerkelijk is dat er steeds meer ruimte komt voor de vervaging tussen stad en land, tussen 

cityscape en cultuurlandschap, de natuur en de stad komen meer samen met het doel om overleven 

en biodiversiteit te ondersteunen en dicht bij de mensen te brengen.138 Artis vervult in deze 

ontwikkeling een stimulerende rol. 

In de ontwikkeling van de dierentuin als collectie van dieren naar een dierentuin die een locatie is 

waar natuur, in alle complexiteit en wetenschap, een rol speelt, heeft Artis ambitie en wil zij voorop 

lopen. Deze ambitie houdt onder andere in dat de dierentuin niet de redder kan zijn van de natuur 

en de biodiversiteit maar zij kan natuur, landschap en mensen bij elkaar brengen en de schoonheid, 

complexiteit en rijkdom aan leven van bijvoorbeeld een houtwal tonen.139 

 

 
Fig 2.2.17  Plattegrond van den Zoologischen Tuin te Amsterdam, in het voorjaar van 1854. Bron: 

Stadsarchief Amsterdam 

 

                                                           
137 Odding, A. 2007. De natuur kennen is jezelf kennen. P 157 
138 Interview Bart de Hartog, Landschapsarchitect, 8 april 2021 en www.zoofthefuture.nl  
139 Hancocks, D. 2013. Nature is the Teacher of Everything. Anniversary Lecture – 175 years Natura Artis  
Magistra. P 3 

http://www.zoofthefuture.nl/
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Fig 2.2.18  Plattegrond Artis, 1945. Bron: Masterplan 2030 

 

 

 

 

Afbeeldingen van de ligging en kenmerken van het cultuurlandschap van Artis 

Op de volgende pagina’s worden afbeeldingen weergegeven. 
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Fig 2.2.19 Plattegrond Artis, 2021. Vijvers op locatie voormalige Prinsengracht in het rode vierkant. 

Oostzijde boven. Bron: website Artis 

 

Fig 2.2.20 Middelste vijver in Artis. Bron: F. de Jong, juli 2021 

 

   
Fig 2.2.21 Links de vijver grenzend aan Plantage Middenlaand, westzijde Artis. Rechts de vijver 

grenzend aan het Reptielenhuis, oostzijde Artis. Bron: F. de Jong, juli 2021 
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Fig 2.2.22 Links, Heimans eik (ongeveer 250 jaar oud) in Artis. Rechts, parkachtig pad, westzijde Artis, 

met rechts bibliotheek Artis, daterend uit 1872. Bron: F. de Jong, juli 2021 

 

       
Fig 2.2.23 Links, Moerascypres, aan de linkerzijde het hek langs de Plantage Middenlaan. Rechts, 

soortnaam en collectienummer Moerascypres (Taxodium distichum). Bron: F. de Jong, juli 2021 
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Fig 2.2.24 Papegaaienlaan of grote laan (voor de start van Artis ‘Franse laan’), vanaf 1850 deel van 

het park,  gelegen direct achter de hoofdingang. Bron: F. de Jong, juli 2021 

 

Fig 2.2.25 Loden tuinvaas (geplaatst rond 1856) 

met op de achtergrond het monument voor Artis en 

oprichter Westerman. Bron: F. de Jong, juli 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Fig 2.2.26 Wolvenhuis/monument Herberg Eik en 

Linden, een combinatie van erfgoed en huidig 

(wolvenhuis) gebruik in Artis. Sinds 1863 in bezit Artis. 

Bron: F. de Jong, juli 2021 
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2.3 Koninklijke Burgers’ Zoo, Arnhem 
 

Start van Burgers’ Dierenpark 

De start van Burgers’ Zoo ligt niet in Arnhem maar in ’s-Heerenberg waar Johan Burgers in 1913 

begon met de Faisanterie Buitenlust.140 Om de start en ontwikkeling van Burgers’ Zoo in Arnhem te 

begrijpen is een korte beschrijving van de start in ‘s-Heerenberg nodig. De oprichter van het 

dierenpark, Johan Burgers, had een grote interesse in het houden van dieren. De start van het park 

en het houden van dieren betrof in eerste instantie een collectie fazanten en het fokken van Deense 

Doggen. Al snel werden het meerdere diersoorten, de Faisanterie Buitenlust groeide uit tot een 

dierenpark van 8 ha. Zijn aanpak was gericht op het zo natuurlijk mogelijk houden van de dieren. 

Natuurlijk houden van dieren betekende hier dat de dieren niet in kleine kooien met verharde 

ondergrond en tralies leefden, maar een grotere ruimte met meer groen en meer buitenruimte ter 

beschikking hadden. Dit betekende niet dat de dieren vrij konden leven, er waren hekken en (groene) 

afrasteringen nodig om de dieren te scheiden van buitenwereld en publiek. Burgers deed inspiratie 

op toen hij “in 1908 Hagenbecks Tierpark bezocht en daar zag hoe vrij de dieren zich konden bewegen 

in de verblijven”, aldus de kleinzoon van Reinier van Hooff141, Alex van Hooff, in de Gelderlander van 

2013 (Hagenbeck was een vriend van Burgers).142 Burgers wilde een dierenpark met natuurlijke 

omstandigheden en bouwde op die manier de verblijven en de omgeving van de verblijven. Zo min 

mogelijk opsluiting van de dieren en “hen zooveel mogelijk te doen verblijven in de vrije natuur, zoo 

mogelijk zelfs in een omgeving, op hun natuurlijk woonplaats gelijkend”, was het doel.143 De aanpak 

leek succesvol, er was waardering voor de aanpak waarbij het principe van Hagenbeck, voor de vrije 

ruimte en natuurlijke huisvesting herkend en bewonderd werd.144 Burgers introduceerde de term 

dierenpark (in plaats van dierentuin), waarmee hij uit wilde drukken dat dieren in een opener en 

‘landschappelijker’ omgeving konden worden bezichtigd.145  

 

Fig 2.3.1 Ligging van Burgers’ 

Zoo (blauwe ster) in Gelderland 

aan de noordkant van Arnhem. 

Bron: esri nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Website Is Geschiedenis; https://isgeschiedenis.nl/burgers-zoobestaat-100-jaar  
141 Reinier van Hooff volgt Johan Burgers op als directeur. Hij trouwde met de dochter van Johan Burgers 
142 De Gelderlander, woensdag 17 april 2013, Extra, bijlage van de Gelderlander. P 3 
143 Een onbekend dierenpark. In: Op de Hoogte, geïllustreerd maandschrift met gratis bijlage voor “Onze 
jeugd”. Februari 2017. P 56 
144 Een Dierenpark. 8 september 1916. In: Dieren van Huis en Hof. Geïllustreerd bijblad van “Onze Tuinen”. PP 
41-42 
145 Schuurman, R. 2013. Burgers, Johannes Gerhardus Hendrikus (1870-1943) In: Biografisch woordenboek van 
Nederland 

https://isgeschiedenis.nl/burgers-zoobestaat-100-jaar
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Al snel bleek dat het dierenpark meer ruimte nodig had.  Bovendien groeide de collectie dieren door 

overname van dieren uit de Haagse Dierentuin en het geschenk van twee wilde zwijnen aan 

 

 
Fig. 2.3.2 Ligging Burgers’ Zoo in Arnhem, 2021. Bron: gelderland.nl/historisch landschap 

 

Burgers door Z.K.H. den Prins der Nederlanden.146 Om ruimte te bieden aan de groeiende collectie 

werd in de omgeving gezocht naar een grotere locatie. De zoektocht van Burgers eindigde in 

Gelderland aan de Noordkant van Arnhem waar een geschikt terrein van 10 hectare (later uitgebreid 

naar 45 hectare) werd gevonden aan de Schelmseweg (fig. 2.3.1 en fig 2.3.2). Hier werd in de periode 

1923-1925 het dierenpark aangelegd en werd tevens een landhuis voor de familie gebouwd.147 De 

keuze voor de locatie Arnhem was een kwestie van geven en nemen tussen Johan Burgers en de 

gemeente Arnhem.148 De gemeente wilde graag een extra attractie direct naast het 

Openluchtmuseum, waarmee deze locatie samen met het dierenpark een dag-vullende recreatieve 

invulling kon krijgen. Burgers zocht een locatie die paste bij zijn ambities, die zich richtten op goede 

                                                           
146 Arnhemse Courant, 23 maart 1923 
147 Nieuwstad - van Hooff, J. (red.), 2013. Burgers’ Zoo, 1913-2013. Een familiebedrijf met passie voor dieren. P 
26 
148 Mager, c., Hoofd educatie Burgers’ Zoo. Interview 11 mei 2021. 
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bereikbaarheid voor de bezoekers en geschikt voor het bouwen van zijn natuurlijke 

dierenverblijven.149 

 
Doelstellingen bij de start van Burgers Dierenpark 1913-1925 

Er zijn bij de start van Burgers Dierenpark in ’s-Heerenberg en Arnhem geen concrete doelstellingen 

geformuleerd. Wel is duidelijk dat tralievrije en natuurlijke verblijven een ideaal waren van Johan 

Burgers. De eerste tralievrije verblijven van Nederland werden geopend door Burgers Dierenpark in 

1924, ondanks weerstand van de gemeente Arnhem in verband met het gevaar van ontsnapping 

voor de bezoekers en de omwonenden in de stad.150 Burgers streefde naar natuurlijke verblijven en 

wilde met dit aspect innoveren, zoals hij dat deed met de introductie van Frei-anlagen van Carl 

Hagenbeck in Nederland.151 Frei-anlage was het begrip dat aangaf dat de dieren een vrij verblijf, een 

verblijf met vrijheid kregen.152 Deze omschrijving liet ook zien dat het nog altijd een vrijheid betrof 

met grenzen, een begrensd verblijf, geen echt vrije (wilde) natuur. Voor Burgers was het de wens om 

dit type verblijven aan te leggen in het nieuwe terrein in het cultuurlandschap aan de noordkant van 

Arnhem. 

Combinaties met het cultuurlandschap waarin het dierenpark werd aangelegd zijn geen onderdeel 

van de wensen en idealen van Burgers. Natuur was een belangrijk thema voor Burgers, het park werd 

in de eerste jaren natuur-dierenpark genoemd.153 

 

Doelstellingen Burgers’ Zoo in 2021 

Burgers’ Zoo heeft in het huidige tijdperk vanuit zijn missie en visie een aantal thema’s benoemd 

waar zij zich voor inzet. Deze thema’s betreffen op dit moment respectievelijk: een bijzonder dagje 

uit, natuurbescherming, duurzaamheid, educatie, onderzoek. Het valt op dat Burgers’ Zoo bij het 

dagje uit direct aan wil sluiten op het tonen en laten beleven van de dieren in de natuurlijke 

omgeving.  De ecodisplays die Burgers heeft ontwikkeld, hebben nadrukkelijk het doel om de dieren 

zo natuurlijk mogelijk te houden in zo groot mogelijke vrijheid.154 De natuurlijke omgeving van het 

dier moet zo goed mogelijk worden nagebootst. Ecodisplays zijn verblijven waarin de dieren in een 

ruime, (semi-)natuurlijke leefomgeving gehouden worden, waarin ze zoveel mogelijk hun natuurlijke 

gedrag kunnen vertonen.155 Deze aanpak is een vervolg op het Frei-anlage principe en heeft meer 

oog voor de natuurlijke leefomstandigheden van de dieren. Voor het uitwerken van deze aanpak is  

kennis vereist van ecologie, stofkringlopen en het aanleggen van een landschap in een dierentuin. 

Deze aanpak heeft bijgedragen aan het zorgvuldig opbouwen van elk ecodisplay, bijvoorbeeld het 

opbouwen van een ‘tropisch landschap’ in het dierenpark. Er is in het ecodisplay aandacht voor 

bodem, (micro)klimaat, flora en fauna. Het gehele ecosysteem dat wordt nagebootst is in beeld bij 

de aanleg van het (semi)natuurlijke verblijf, zoals woestijn of mangrovebos, en bezit daardoor een 

rijkdom aan flora en fauna. Dit heeft mede bijgedragen aan de botanische waarde en het opnemen 

van de collecties aan planten en bomen in de botanische tuinen van Burgers.156  

                                                           
149 Mager, C. Hoofd educatie Burgers’ Zoo. Interview, 11 mei 2021. 
150 Nieuwstad-van Hoof, J. 2013. Burgers Zoo, 1913-2013. PP 27-28 
151 Schuurman, J. 2013 
152 Baratay, E. 2002. A History of Zoos in the West, P 244 
153 Nieuwstad-van Hooff, J. 2013. Burgers Zoo, 1913-2013. P 31 
154 Lukkenaar, B. 2019. Koninklijke Burgers’ Zoo. Achtergrond en ontwikkeling van het Arnhemse dierenpark. 
NVOX, P 190 
155 Ennik, I., e.a., 2011. Dierbare Metgezellen. Domeinbeschrijving Dierenwelzijn. WUR/Veldwerk Nederland. P 
9 
156 Spekman, O., De tropische tuinen van Burgers Zoo. www.mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-tropische-
botanische-tuinen-van-BurgersZoo  

http://www.mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-tropische-botanische-tuinen-van-BurgersZoo
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/de-tropische-botanische-tuinen-van-BurgersZoo
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Burgers’ Zoo heeft de ambitie en traditie om te innoveren vastgehouden.  In de loop der jaren is daar 
invulling aan gegeven door in de verblijven zoveel mogelijk natuurlijk gedrag voor de dieren mogelijk 
te maken en als eerste in Europa een safaripark te openen (1968).  Daarnaast opende Burgers een 
voor primaten (chimpansees) uniek verblijf waar tevens ethologisch onderzoek (gedragsonderzoek) 
werd uitgevoerd door bekende ethologen als Jan van Hooff, Otto Adang en Frans de Waal.157 De Lucy 
Burgers stichting werd opgericht om gedragsonderzoek voor diverse diersoorten samen met diverse 
onderzoekers en onderzoeksinstituten te ondersteunen.158 
Burgers’ Zoo heeft als uitgangspunt voor het beleid van het bedrijf en de organisatie zowel een 

missie als een visie opgesteld waarin de boven beschreven doelstellingen zijn vastgelegd.159  

Missie 

De missie van Burgers’ Zoo; 

“Wij zien het als onze missie om (bedreigde) dieren te beschermen en te behouden en zo veel mogelijk 

mensen de verwonderlijke wereld van de natuur te laten beleven om ze daarmee te inspireren, iets 

mee te geven, zo mogelijk hun gedrag te beïnvloeden en ze samen te laten genieten van alles wat de 

natuur ons geeft.” 

Visie 

De visie van Burgers’ Zoo; 

“Onze visie op de toekomst en de toegevoegde waarde van Burgers’ Zoo”: 

“Natuur en natuurbeleving zijn essentieel voor het welzijn van mensen. Het contact met de natuur 

heeft direct positief effect op mensen en een blijvend effect op houding en gedrag jegens de natuur. 

Het directe contact met de natuur wordt steeds zeldzamer en Burgers’ Zoo zal een steeds belangrijker 

rol kunnen vervullen in het verbinden van de mens met de natuur”. 

 

In de actuele en historische doelstellingen, beleid, missie en visie van Burgers komen de begrippen 

natuur en natuurlijke verblijven terug. Daarin is een lijn te herkennen vanaf de start tot heden. Het 

innoveren en vernieuwen is een belangrijk aspect van Burgers’ Zoo bij de start en in de ontwikkeling 

tot heden. Daarbij blijft de vraag of het innoveren en vernieuwen uiteindelijk ook verbeteringen zijn 

in alle opzichten. Er is tenslotte altijd het belang van het trekken van veel bezoekers bij het maken 

van de keuzen voor de diersoorten en de verblijven, al of niet in de vorm van een ecodisplay. Ook 

voor Hagenbeck is het uiteindelijk van belang geweest om bezoekers te trekken. Zijn werkwijze met 

de aanleg van dierenverblijven, de Frei-anlage aanpak, was haalbaar, diervriendelijk en tevens een 

economisch rendabel model, dat Hagenbeck met succes exploiteerde.160 

Voor Burgers’ Zoo is het ontwikkelen van natuurlijke verblijven gestart vanuit de kennis die Johan 

Burgers opdeed in 1908 bij Carl Hagenbeck en zijn vele reizen daarna naar vooraanstaande 

dierentuinen in de wereld. Het bouwen en aanleggen van tralievrije dierenverblijven (Frei-anlagen) 

en de later ontwikkelde ecodisplays zijn misschien wel een kenmerkend aspect van Burgers’ Zoo te 

noemen. Het in detail en op grote schaal bouwen van een specifiek ecosysteem, zoals bijvoorbeeld 

een tropisch ecosysteem in Burgers’ Bush, is een specialiteit van het dierenpark. De keuze voor deze 

aanpak is mede gemaakt op basis van het invullen van een “niche” in het Nederlandse aanbod van 

dierentuinen. Nederland telt het grootst aantal dierentuinen per oppervlak waardoor de 

dierentuinen zich zijn gaan specialiseren in het aanbod om daarmee concurrentie te voorkomen en 

bezoekersaantallen te vergroten.161 Tevens heeft Burgers’ Zoo deze keuze gemaakt omdat direct 

                                                           
157 Lukkenaar, B. 2019. Koninklijke Burgers’ Zoo. Achtergrond en ontwikkeling van het Arnhemse dierenpark. 
NVOX, april 2019. P 190 
158 Stichting tot bevordering van gedragsonderzoek van dieren ‘Lucie Burgers’. Arnhem 
159 https://www.burgerszoo.nl/over-burgers-zoo/over-burgers-zoo  
160 Rothfeld, N., 2002. Savages and Beasts. The birth of the modern zoo. P 182. 
161 Mager, C., Hoofd Educatie Burgers’ Zoo. Interview 11 mei 2021 

https://www.burgerszoo.nl/over-burgers-zoo/over-burgers-zoo
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over de grens met Duitsland, nabij Doetinchem een dierentuin (Biotopwildpark Anholter Schweiz) is 

gevestigd met uitsluitend Europese diersoorten.162  

De prioriteit voor het dierenpark ligt daarom niet bij het eigen cultuurlandschap. Sinds vele jaren 

respecteert en verzorgt Burgers’ Zoo de in de dierentuin aanwezige monumentale bomen. Het is de 

vraag in hoeverre het cultuurlandschap en de keuze voor de locatie aan de noordzijde van Arnhem 

als zodanig een plaats krijgt in Burgers’ Zoo. Zijn er in Burgers’ Zoo aspecten aanwezig van het 

regionale cultuurlandschap, zowel in als buiten de  tentoongestelde ecodisplays.   

In de onderstaande paragrafen wordt deze vraag uitgewerkt.  

 

Landschapstype waarin Burgers’ Zoo ligt 

Arnhem ligt grotendeels ten Noorden van de Rijn. Burgers’ Zoo ligt aan de noordkant van Arnhem. 

Het landschapstype waarin het park ligt, betreft het boslandschap van de Veluwe, aan de zuidkant 

direct grenzend aan de bebouwde kom van Arnhem.163 Aan de noord- en westzijde grenst Burgers’ 

Zoo direct aan natuurgebieden met een natura2000 status met een Vogel- en Habitatrichtlijn.164 Dit 

landschapstype behoort tot de centrale en oostelijke zandgronden waarin zich de opvallende 

stuwwallen bevinden die ontstaan zijn in het Saalien.165 Deze stuwwallen bereiken een hoogte van 

ongeveer 100 meter. Het dierenpark ligt op een hoogte van 80 meter.166 Dit is voor Nederlandse 

begrippen een tamelijk hoge ligging. In de periode waarin het dierenpark werd aangelegd, was er op 

deze stuwwallen een weids uitzicht. De ontwikkeling van bos en bomen was op dat moment nog niet 

in volle gang (fig 2.3.3). Een geheel ander landschap dan hier nu aanwezig is. Burgers’ Zoo ligt op een 

stuwwal die veel geschiedenis in de bodem bewaart over de laatste ijstijden en de 

ontstaansgeschiedenis van de Veluwe en het IJsseldal.167 Dit aspect is op dit moment geen punt van 

aandacht voor Burgers’ Zoo.  

 

Fig 2.3.2 De stuwwal van 

Arnhem. De rode ster 

markeert de locatie van 

Burgers’ Zoo op de stuwwal. 

De arcering in de 

stuwwallen geeft ongeveer 

de richting weer van de 

gestuwde lagen. Bron: van 

der Straaten, 2012 

 

                                                           
162 Mager, C., Hoofd educatie Burgers’ Zoo. Interview 11 mei 2021 
163 Natuur en landschapstypen provincie Gelderland. https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/  
164 https://www.natura2000.nl/gebieden/gelderland/veluwe/veluwe-kaart 
165 Barends, S. 2010. Het Nederlandse Landschap, Matrijs, Utrecht. P 151 
166 Actueel Hoogtebestand Nederland. www.ahn.nl/viewer 
167 Straaten, R. van der, 2012. Een ontsluiting van de Stuwwal van Arnhem. In: Grondboor&Hamer, nr 6-2012. 
PP 451-453 

https://www.arcgis.com/apps/mapviewer/
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Het cultuurlandschap op de locatie waar Johan Burgers het park heeft gevestigd, is gelegen aan de 

zuidelijke Veluwezoom. Op deze zoom ontstonden vanaf de zeventiende eeuw diverse 

buitenplaatsen in opdracht van regenten en kooplieden uit Arnhem. Bekende landgoederen uit deze 

periode zijn Zypendaal, Warnsborn, Mariëndaal, Klarenbeek en Sonsbeek.168 Deze landgoederen zijn 

gelegen in een straal van ongeveer 6 kilometer rond Burgers’ Zoo. De overheersende stijl die deze  

 

 
Fig 2.3.3 Beeld van het terrein waarop Burgers Dierenpark gebouwd zal worden rond 1920. Bron: R. 

van Hooff, 1936 

 

landgoederen kenmerkt, is de Engelse landschapsstijl. Het beeld van deze landgoederen biedt een  

geheel ander landschap dan de kale heidevelden die er voor de aanleg lagen.169 Het perceel dat 

Burgers in 1923 kocht, was op dat moment in gebruik als schietbaan. Het was tamelijk open terrein 

(fig 2.3.3). De open heidevelden en zandverstuivingen werden behoed voor verdere verstuiving door 

perceelsgewijze bosontwikkeling door de terreinbeheerders.170 De directe omgeving waarin het 

dierenpark werd aangelegd was tamelijk open. Er was bij de start geen duidelijk landschapstype 

aanwezig, er vonden diverse ingrepen plaats om het gebied verder in cultuur te brengen. 

Bijvoorbeeld door de bouw van het Openluchtmuseum en de aanleg van de elektrische tram in het 

begin van de 20e eeuw. Het land gelegen aan de noordzijde van Arnhem kan gezien worden als 

handvormig waarbij de vingers zich vanuit de stad uitspreiden. De vingers worden gevormd door 

wegen en bebouwing langs de wegen. Tussen de vingers liggen de landgoederen die open zijn voor 

bezoekers. In de huidige tijd wordt dit gevarieerde, licht heuvelige, deels open en deels beboste, 

cultuurlandschap ten Noorden van de stad, door de Arnhemmers ook wel aangeduid als Arnhems 

Arcadië.171 

                                                           
168 Neefjes, J. 2018. Landschapsbiografie van de Veluwe. P 73 
169 Neefjes, J. 2018. Landschapsbiografie van de Veluwe. P 73 
170 Neefjes, J. 2018. P 87-88 
171 Jekel, R., 2021.Interview. Stedenbouwkundige, lid wijkvereniging Burgemeesterswijk, 7 mei 2021 
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In de eerste gids die Burgers Dierenpark heeft uitgegeven werd het cultuurlandschap waarin het park 

werd aangelegd op de eerste pagina als volgt beschreven:  

“De tram of een wandeling door de stadsparken van Sonsbeek en Zypendaal met hun schoone 

waterpartijen tot de fraaiste parken van Nederland behorende, voert ons naar den Schelmsen weg”.  

Aangekomen bij de ingang van Burgers Dierenpark vervolgt de gids:  

“Waar voor 1923 ons oog hier nog slechts geboeid werd door de heuvelachtige Veluwe met haar 

weidsche heidevelden, haar woeste kreupelhout en donkere dennenbosschen, verrijst thans rechts 

van den ingang, de vriendelijk gelegen directie woning, terwijl west- en noordwaarts daarvan de 

uitgestrekte terreinen van Burgers’ Dierenpark gelegen zijn” .172  

 

 
Fig 2.3.4 Foto toekomstige locatie Burgers’ Zoo, ca 1900. Foto vanaf Hazegrietje (een km ten 

zuidoosten van de huidige locatie van Burgers’ Zoo) Bron: Gelders Archief, Arnhem 

 

Ontwikkeling van het cultuurlandschap waarin Burgers’ Zoo ligt in de periode 1923 – 2021 

Aan de noordzijde van Arnhem liggen in een boog om de stad diverse landgoederen (zie voorgaande 

paragraaf). Aan de rand van deze strook met landgoederen en bebouwing lag de overgang naar de 

zuidelijke Veluwe. In dit overgangsgebied lag de locatie die Johan Burgers op het oog had voor zijn 

dierenpark. Figuur 2.3.4 toont de openheid van het cultuurlandschap waarin Burgers Dierenpark 

werd aangelegd. Op de achtergrond de bosrijke grens van dit deel, de zuidelijke Veluwe. Midden 

door in deze foto van rond het jaar 1900 loopt een tramlijn (fig 2.3.5). Deze tramlijn was aangelegd 

voor zandtransport van de Veluwe voor aanleg van een industrieterrein in Arnhem. Later werd dit de 

elektrische tram die toeristen naar Burgers Dierenpark en het Openluchtmuseum bracht. 

Burgers Dierenpark beschikte vanaf de start in 1923 over een terrein van 45 hectare waarop ook het 

huidige park is gevestigd (fig 2.3.1 en fig 2.3.8). Op het terrein dat in 1923 in bezit kwam van de heer 

Burgers was op dat moment een schietbaan van het ministerie van defensie gevestigd. Deze 

schietbaan is te zien op de kaart in fig 2.3.5. en fig 2.4.7. Op deze kaarten is niet te zien dat er aan het 

einde van de schietbaan een aarden ophoging lag die als kogelvanger diende. Deze zandheuvel is nog 

altijd aanwezig maar niet zichtbaar voor het publiek vanwege de ligging op het afgesloten 

                                                           
172 Hooff, R. van, 1936. Burgers’ Dierenpark Arnhem. Gids met wandelkaart van Burgers’ Dierenpark Arnhem. 
Universiteit van Utrecht 
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bedrijfsterrein van Burgers’ Zoo.173 De schietbaan is op dit moment niet meer te zien vanaf de paden 

in het park. 

Om het terrein geschikt te maken voor de dierenverblijven werd er flink ingegrepen in het terrein.174 

In de loop der jaren werden steeds meer dierenverblijven gebouwd en werd er direct naast de 

hoofdingang een landhuis gebouwd waar de familie van Johan Burgers en later de familie van Hooff 

woonde. Er is aandacht voor de natuurlijke, tralievrije, verblijven en bijhorende vegetatie. Veel van 

de bomen die op het terrein stonden, werden gespaard en vormden in de loop der jaren het decor 

voor het dierenpark. Deze bomen zijn ook nu nog voor een groot deel aanwezig, het betreft 

honderden bomen die meer dan 100 jaar oud zijn.175  

In de loop der jaren veranderde er veel in het dierenpark. Steeds was de ambitie om de verblijven 

 

Fig 2.3.5 Ligging van het dierenpark 

hier nog Schietbaan in 1931. Het 

dierenpark is hier abusievelijk onder 

de waterberg (Openluchtmuseum) 

geplaatst aan de Schelmse weg. Van 

rechtsonder naar linksboven de 

elektrische tram naar Arnhem. Op de 

locatie van de Waterberg ligt het 

openlucht museum. Bron: 

topotijdreis.nl 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.3.6 Ligging van het dierenpark 

in 1973. De locatie is niet veranderd, 

de invulling is aangepast. Percelen in 

en rond het park zijn op een aantal 

plaatsen gelijk aan die in 1931. De 

schietbaan is deels nog aanwezig. 

Bron: topotijdreis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

aan te passen en te vernieuwen. Burgers Dierenpark werd getroffen door het oorlogsgeweld van de 

tweede wereldoorlog. Er sneuvelden twee medewerkers en vele dieren kwamen door het geweld om 

het leven. Het kostte veel moeite om te voorkomen dat de bezetters niet veel meer schade aan 

                                                           
173 Campen, S. van, 2021. landschapsarchitect en ontwerper, Burgers’ Zoo, interview 6 mei 2021 
174 Nieuwstadt-van Hooff, J. van, 2013. Burgers’ Zoo 1913-2013, een familiebedrijf met passie voor dieren. 
Waanders. P 37 
175 Campen, S. van. Landschapsarchitect en ontwerper, Burgers’ Zoo. Interview 6 mei 2021 
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konden richten.176 Toch kon het oorlogsgeweld en het overlijden van Johan Burgers in 1943 geen 

einde maken aan de ambities van de familie om door te gaan met het dierenpark. Daarin bleef de 

doelstelling dat de dieren in natuurlijke verblijven werden gehouden. In 1968 werd het Safaripark 

geopend in een afzonderlijk deel aan de noordzijde van het dierenpark. Daarna volgen nog diverse 

andere nieuwe verblijven zoals het wolvenbos, het Gorilla eiland, Burgers’ Bush, Burgers’ Ocean en 

diverse andere nieuwe verblijven.177 De invloed van de vernieuwingen en aanpassingen in het park 

hadden weinig of geen relatie met de omgeving van Burgers Dierenpark, dat zich vanaf 2013 

Koninklijke Burgers Zoo mag noemen.178 De omgeving en de vorm van het park wijzigden niet veel in 

de loop der jaren. Zie figuren 2.3.5, 2.3.6 en 2.3.7. 

 

 
Fig 2.3.7 Ligging van de schietbaan (rode vierkant) in Burgers’ Zoo in resp 1931, 1973 en 2021  

 

 
Fig 2.3.8 Ligging Burgers’ Zoo. Links 1999 (Bron: topotijdreis.nl). Rechts 2021. Bron: 

gelderland.nl/historisch landschap 

 

Opvallende ontwikkelingen vanaf 1923 voor het cultuurlandschap rond het park; 

In de periode waarin Burgers Dierenpark ontstaat in de jaren 20 van de 20e eeuw is de omgeving 

minder bosrijk dan de huidige situatie (fig 2.3.4). Het open karakter is bewaard gebleven maar de 

hoeveelheid bomen en bos in de omgeving van Burgers’ Zoo is toegenomen. De situatie in het begin 

van de 20e eeuw werd gekenmerkt door openheid, er waren veel heidevelden en zandverstuivingen. 

                                                           
176 Spekman, O. Burgers’ Dierenpark in de frontlinie. Bron: https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/burgers-

dierenpark-in-de-frontlinie  
177 Wikipedia.nl/Koninklijke Burgers’ Zoo 
178 Wikipedia.nl/Burgers’ Zoo  

https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/burgers-dierenpark-in-de-frontlinie
https://mijngelderland.nl/inhoud/verhalen/burgers-dierenpark-in-de-frontlinie
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In de directe omgeving van de noordzijde van Arnhem bevonden zich diverse landgoederen in 

Engelse landschapsstijl aangelegd en op veel locaties zijn deze landgoederen ook nu nog herkenbaar 

aanwezig in het cultuurlandschap. Voor Burgers’ Zoo en de directe omgeving, bijvoorbeeld het 

Openluchtmuseum, geldt dat er een bosrijke omgeving is ontstaan die ook op de locaties herkenbaar 

is (fig 2.3.9). Voor Burgers’ Zoo was dit een bewuste keuze, het doel was en is om “Geen stadspark te 

bouwen en het boskarakter te behouden”.179 

 

 
Fig 2.3.9 De luchtfoto van Burgers’ Zoo toont de bosrijke ligging (blauwe markering links) en die van 

het Openluchtmuseum (blauwe markering rechts). Van rechtsonder naar linksboven doorsnijdt de A12 

de luchtfoto. Bron: gelderland.nl/historisch landschap 

 

Analyse en discussie 

De ontwikkelingen in het cultuurlandschap gedurende het bestaan van Burgers op de huidige locatie 

hebben vanaf 1923 tot heden binnen het dierenpark tot veel aanpassingen geleid. Daarbij werd veel 

werk verzet in de bodem en in de inrichting van de verblijven. De grote lijnen van het park zijn 

gebleven. Er is gekozen voor beheer van het bomenbestand en het behoud van het bosachtig 

karakter. De interactie met de omgeving is beperkt gebleven. Er was in de directe omgeving vanaf 

1923 veel bomengroei en bosontwikkeling. Daarin heeft Burgers’ Zoo meebewogen. Het 

cultuurlandschap van de stuwwal van Arnhem en de zuidelijke Veluwe is op zichzelf geen onderdeel 

van het beleid en de missie van Burgers. Niet in de startperiode, niet in de huidige periode en tevens 

niet gedurende de tussenliggende periode. Wel had Burgers aandacht voor inheemse diersoorten bij 

de start in 1913 in ‘s-Heerenberg. Er was in dit park ruimte voor een grote vijver met diverse 

inheemse watervogels.180 De Faisanterie was succesvol en had ook in Arnhem in de beginjaren nog 

                                                           
179 Nieuwstadt-van Hooff, J. van, 2013. BurgersZoo1913-2013, een familiebedrijf met passie voor dieren. 
Waanders. Pg 45.; S. van Campen, interview 6 mei 2021 
180 Onze tuinen met huis en hof, 26 juli 1929. P 504 
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een plek in de dierencollectie. Het belang van de inheemse soorten in de collectie nam in de loop der 

jaren af. In de huidige collectie en opbouw van Burgers’ Zoo is zij niet expliciet terug te vinden. Zowel 

inheemse flora als inheemse fauna zijn minder belangrijk dan de ecodisplays, de primatenverblijven 

en andere grote exposities van exotische diersoorten in de ecodisplays.  

Burgers Dierenpark en later Koninklijke Burgers’ Zoo had wel zorg voor de bomencollectie en voor 

een aangepaste beplanting. Daarmee wilden zij het bosrijke karakter bewaren (ook de huidige 

directie wenst deze waarde te behouden). Historisch gezien is het gebied in de recente geschiedenis, 

vanaf ongeveer 1900, met bomen en bos bedekt geraakt. Het landschap was bij de start in 1923 nog 

tamelijk open. De Nederlander van 1928 illustreert dit landschappelijke aspect, als deze krant in een 

artikel over Burgers Dierenpark het volgende schrijft: “nabij een viaduct op de weg ligt het Burgers 

Dierenpark en in de onmiddellijke nabijheid heeft men prachtige vergezichten, den eenen kant op 

Arnhem, den anderen kant over de Veluwe, waar men de hooge masten van Kootwijks Radio-

uitzendstation duidelijk kan waarnemen”.181  

 

 
Fig 2.3.10 Kaart van het gebied waarin Burgers Dierenpark komt te liggen, links van Waterberg. Op 

deze kaart van 1815 is de openheid van het gebied te zien. Bron: Algemene kaart van Nederland, 

1816 

 

Het lijkt erop dat Burgers de trend voor het bebossen van delen van de zuidelijke Veluwe volgt en 

evenals het Openluchtmuseum de bomen zoveel mogelijk laat groeien en in de loop der jaren als 

botanische en landschappelijke waarde koestert in het ‘boskarakter’ van het park. 

De ambitie van Burgers’ Zoo is om in de toekomst te blijven groeien en te behoren tot de beste 

dierenparken van Europa. Burgers’ Zoo geeft aan dat dit altijd de wens was en dat dit altijd is 

gebeurd zonder subsidie van de gemeente Arnhem.182 Dier, ecologie en leefomgeving staan centraal 

en daarbij komt de ambitie om in de toekomst het Veluwse ecosysteem en het cultuurlandschap van 

de Veluwe, met heide en stuifzand, in te bouwen in het aanbod van Burgers’ Zoo.183 

                                                           
181 Jong Nederland, 35e jaargang, 22 september 1928  
182 Nieuwstadt-van Hooff, J. van, 2013. P 285 
183 Campen, S. Interview, Burgers’ Zoo, 6 mei 2021 
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Interessant is het citaat eerder in dit hoofdstuk waar wordt gesproken over het oorspronkelijke 
Veluwe-landschap waar het oog “slechts” geboeid werd door weidsche heidevelden, haar woeste 
kreupelhout en donkere dennenboschen. De waardering voor dit Veluwe-landschap leek, zo lijkt dit 
citaat aan te geven, niet heel hoog te zijn. In het cultuurlandschap aan de noordkant van Arnhem 
(Arnhems Arcadië) met diverse landgoederen zoals Sonsbeek, Mariëndaal en Klarenbeek is mogelijk 
de sympathie voor het oorspronkelijke landschap waarin deze landgoederen zijn gevestigd wat 
minder. Dit aspect kan een rol gespeeld hebben bij het aanleggen van het dierenpark. In dit 
onderzoek is hierover geen concrete informatie gevonden.  
 
Afbeeldingen van de ligging en kenmerken van het cultuurlandschap van Burgers’ Zoo 

Hieronder en op de volgende pagina’s worden afbeeldingen weergegeven van het huidige dierenpark 

en het actuele cultuurlandschap in de omgeving van Burgers’ Zoo: 

 

 
Fig 2.3.11 Plattegrond Burgers’ Zoo. 2021. Bron: website Burgers’ Zoo 
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Fig 2.3.12 Paneel in Burgers’ Zoo over de historie van het park met een foto uit 1934 van het 

Ringelrobbenverblijf. Het Ringelrobbenverblijf is in 2018 vervangen. Bron: F. de Jong 

 

 

 

 

Fig 2.3.13 Pad achter de 

hoofdingang van Burgers’ 

Zoo langs hertenverblijf. 

Langs het pad eikenbomen. 

Juli 2021. Bron: F. de Jong 
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Fig 2.3.14 Chimpansee eiland in het Park van Burgers’ Zoo. juli 2021. In het verblijf oude eiken met op 

de achtergrond het bosrijke deel aan de oostzijde van het verblijf. Bron: F. de Jong 

 

 

 
Fig 2.3.15 Safari in Burgers’ Zoo. Zicht op de open vlakte met op de achtergrond het bosrijke deel met 

eiken en grove dennen aan de westkant. Juli 2021. Bron: F. de Jong 
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Fig 2.3.16 Safari Burger’ Zoo, leeuwenverblijf aan de oostkant. Achter het hek ligt onder de bomen en 

struiken de aarden ophoping van de oude schietbaan die als kogelvanger diende. Bron: F. de Jong 

 

 

 
Fig 2.3.17 Klarenbeek. 2020. Bron: https://www.lasergameverhuurarnhem.nl/park-klarenbeek/ 

 

https://www.lasergameverhuurarnhem.nl/park-klarenbeek/
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Fig 2.3.18 Actueel beeld Park Sonsbeek. Bron: frankwandelt.nl 

 

 
Fig 2.3.19 Actueel beeld Vallei Mariëndaal, Arnhem Noord. Bron: myfootprints.nl  
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2.4 Dierenpark Emmen (1935 – 2015) 
 

CASUS: De positie van een gesloten dierentuin in het cultuurlandschap 
 

Introductie casus 

In Nederland zijn meer dan 65 dierentuinen met een dierentuinvergunning.184 Hiervan zijn 13 

aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD, zie hoofdstuk 1). In vergelijking 

met andere landen kent Nederland de hoogste dichtheid aan dierentuinen in Europa.185 Ook zijn er in 

Nederland in de loop der jaren veel Dierenparken gesloten (ten minste 20 grote tot middelgrote 

Dierenparken).186 De invulling van de dierentuin-locaties na sluiting heeft invloed op de invulling van 

het cultuurlandschap.  

Het sluiten van een dierentuin veroorzaakt een verandering van het cultuurlandschap, er wordt een 

laag toegevoegd aan de geschiedenis. De dierentuin kan zelf een onderwerp van bezienswaardigheid 

worden, zoals het dat was ten tijde van haar bestaan. De dierentuin kan ook geheel verdwijnen en in 

het actuele beeld op de locatie niet meer zichtbaar zijn.187 Een nieuwe invulling van de locatie met of 

zonder behoud van landschappelijke elementen draagt bij aan het archeologisch en cultuurhistorisch 

archief van de locatie. Dierenverblijven kunnen opnieuw gebruikt worden, het terrein kan een 

herinnering zijn aan het verleden en een verbinding vormen met de natuur en de dieren die er 

verbleven.188 Wat is de positie van de gesloten dierentuin in het cultuurlandschap en wat blijft 

aantoonbaar in beeld van de historie van deze locatie, inclusief de historie van de locatie voordat de 

dierentuin werd geopend? 

 

Fig 2.4.1 Noord Nederland, ligging Emmen in zuidoost Drenthe. Bron: 

https://www.arcgis.com/home/webmap 

                                                           
184 Website Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, RVO: www.rvo.nl/dierentuin   
185 Mager, Constanze, Burgers’ Zoo, interview dd 11 mei 2021 
186 Wikipedia, 2021. www.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_dierentuinen_in_Nederland 
187 O’Reagan, H. 2002. From Bear Pit to Zoo. In: British Archaeology. December 2002. P 19 
188 Holtorf, C. 2008. Zoos as Heritage: An Archeological Perspective. In: International Journal of Heritage 
Studies, nr 14, 1. P 5 
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Dit onderzoek naar de positie van dierentuinen als onderdeel van het cultuurlandschap is niet 

volledig. Het is een eerste verkenning naar de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap. Er 

wordt een selectie van de Nederlandse dierentuinen in dit onderzoek beschreven. Het onderzoeken 

van een gesloten dierentuin is een aanvulling op de verkenning in dit onderzoek en heeft tot doel 

inzicht te geven in de extra dimensie die een locatie van een gesloten dierentuin toevoegt aan de 

landschapsgeschiedenis. Doel van de CASUS in dit hoofdstuk is om de gesloten dierentuin op 

dezelfde wijze te onderzoeken zoals dit gedaan wordt voor de bestaande dierentuinen in dit 

onderzoek. Vervolgens wordt beschreven wat de actuele positie van de locatie (2021) in het 

cultuurlandschap is. Het onderzoek zal zich, na de beschrijving van de dierentuin voor en gedurende 

het bestaan, richten op een beschrijving van de ontwikkeling na sluiting en de actuele stand van 

zaken, in historisch perspectief. Mogelijk kan vervolgonderzoek op deze casus gewenst zijn om te 

onderbouwen of een dimensie aan het cultuurlandschap toegevoegd kan worden in de vorm van 

gebouwen (monumenten), parkstructuren en bijzondere vegetatie (‘City-scape/Zoo-scape’).  

Er is gekozen voor het gesloten Dierenpark Emmen, gelegen in Emmen (fig 2.4.1). De selectie en 

onderbouwing van deze keuze is beschreven in hoofdstuk 1.7. 

 

Start van het Noorder Dierenpark 

Op 27 mei 1935 werd het Noorder Dierenpark in Emmen geopend. De oprichter van het park is 

Willem Oosting (1906-1983). Oosting had al langer de wens om een dierenpark te bouwen en werd 

geïnspireerd door de familie Hagenbeck.189 Hij bezoekt Hagenbecks Tierpark in Hamburg op 20-jarige 

leeftijd en ziet daar wat hij zelf ook wil realiseren. De kennismaking met de familie Hagenbeck heeft 

tot gevolg dat een deel van de dieren, die in 1935 in het Noorder Dierenpark te zien waren, 

afkomstig waren van de Hagenbeck collectie.  

Het Dierenpark startte in 1935 op een locatie van ongeveer 4,5 ha in het centrum van Emmen dat in 

bezit was van de familie. Al snel (1937) werd dit stuk aan de noordzijde uitgebreid met een stuk van 

4,5 ha dat grensde aan het park zodat de totale oppervlakte uitkwam op 9 ha. Later werden nog 

kleine aangrenzende percelen toegevoegd waardoor het totaal uitkwam op 12 ha in de jaren 70 van 

de vorige eeuw. Deze omvang bleef gelijk tot het moment van sluiting in 2015.  

De ambitie van oprichter Oosting was om de verblijven van de dieren op een zo natuurlijk mogelijke 

manier te realiseren. Het deel dat in 1937 werd toegevoegd werd ingericht als “wildpark” waarin de 

dieren vrij konden bewegen.  

Direct vanaf de start was er veel belangsteling. Er werd een tramhalte aangelegd die niet alleen voor 

goed transport van bezoekers zorgde maar ook, naast transport door vrachtauto’s, diende voor het 

transport van dieren en diervoeding.190 De ligging van het Noorder Dierenpark in het centrum van 

Emmen was belangrijk voor de inwoners en voor goede bereikbaarheid.191 De ligging bepaalde door 

grootte en bereikbaarheid de mogelijkheden voor de diercollectie en was ook van invloed op de 

inrichting vanwege de aanwezigheid van bomenrijen op houtwallen en individuele monumentale 

bomen.192 Deze landschappelijke elementen vormden onderdeel van de dierenpark-locatie op het 

voormalige landgoed Willinge (fig 2.4.3 en fig 2.4.20).  

 

 

 

 

                                                           
189 Oosting, J. 2020. Het dierenpark van mijn vader. De geschiedenis van het Noorder Dierenpark tot 1970. 
Uitgeverij Drenthe. P 1 
190 Oosting, J. 2020. P 23 
191 Oosting, J. 2020. P 20 
192 Oosting, J. 2020. P 21 
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Doelstelling bij de start van het Noorder Dierenpark in 1935 

Bij de start van het Noorder Dierenpark werd er geen doelstelling gepubliceerd. De wensen en 

ambities van de oprichter waren gericht op het bouwen van een dierenpark waarin dieren op een zo 

natuurlijk mogelijke wijze werden gehouden en aan de bezoekers konden worden getoond. 

 

 
Fig 2.4.2 Ligging Dierenpark Emmen en geplande verplaatsing naar de Noordbargeres. Bron: MER 

Centrum-West, Grontmij, 2010 

 

Kennis van dieren en het bouwen van Dierenverblijven had Oosting opgedaan tijdens vele bezoeken 

aan innovatieve en bekende dierentuinen en door het bestuderen van literatuur.193 De natuurlijke 

verblijven werden zoveel mogelijk gecombineerd met de aanwezige landschappelijke structuren. Dit 

werd tot uitdrukking gebracht door de ontwerpen voor de inrichting van het park van 

landschapsarchitecte Tineke Bosma, Zij zorgde ervoor dat de bestaande hoofdlaanstructuur, 

bomenrijen en diverse ruimtelijke structuren in het terrein van het voormalige landgoed Willinge in 

het ontwerp werd opgenomen.194   

De ambitie voor het Noorder Dierenpark was groot. De Emmer Courant schrijft hierover in 1935 “Het 

park is niet bedoeld voor de stad Emmen of voor de provincie maar voor een publiek uit heel Noord 

Nederland. De ligging van het Dierenpark in heerlijk vrije natuur is een school voor cosmopolitisch 

denken en biedt behalve verstrooiing ook ontwikkeling voor de bezoekers”.195  

In 1938 werd het park uitgebreid met 4,5 hectare aan de noordkant tot een totaal van 9 hectare. 

Deze uitbreiding betrof het wildpark (de latere Savanne) waar de bestaande open structuur van de 

kampen gehandhaafd werd (figuren 2.4.8, 2.4.11 en 2.4.12). Hiermee werd aandacht geschonken aan 

het doel om bestaande landschapselementen te respecteren. De oude kampen kregen een nieuwe 

                                                           
193 Dulk, S. den, 2016. Een mensenpark: van dierentuin naar stadspark. Cascade bulletin voor tuinhistorie, 25, 
nr 2. PP 35-36 
194 Dulk, S. den, 2016. P 35 
195 Emmer Courant, 28 mei 1935 
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bestemming en “aldus dit stuk natuur behouden bleef, geeft voor Emmen aan de totstandkoming van 

het wildpark nog een bijzondere betekenis”.196 

 

 
Fig 2.4.3 Ligging Willingegoed in Emmen. Detail Hottingerkaart, ca 1790. Westzijde onder. Bron 

Hottinger-atlas van Noord- en Oost Nederland, 1773 – 1794. H.J. Versfelt. Groningen, 2003  

 

Doelstellingen van Dierenpark Emmen in recente periode tot sluiting in 2015 

In 1970 namen Jaap Rensen en Aleid Rensen-Oosting het park over van Willem Oosting. De koers van 

het park werd gewijzigd, gedwongen door sterk dalende bezoekersaantallen. Het was een 

kantelmoment in de aanpak van het Noorder Dierenpark. Er bleef van de oorspronkelijke verblijven 

weinig over. Er kwam een aanpak die de werelddelen als uitgangspunt had. De nieuwe leiding 

formuleerde geen missie en doelstellingen maar had wel een aantal belangrijke uitgangspunten. De 

filosofie voor het park was en bleef dat de dieren een zo natuurlijk mogelijk verblijf kregen en 

natuurlijk gedrag konden vertonen. De Hagenbeck aanpak werd gehandhaafd en waar mogelijk vond 

verbetering plaats en werden aanwezige, monumentale, bomen en de laankampen gehandhaafd.197 

Educatie werd de belangrijkste doelstelling.198 Het park groeide in omvang naar 12 hectare en er 

werden vele nieuwe verblijven en exposities ontwikkeld (onder andere het bekende Biochron, met 

een ondergrondse uitbreiding, over de evolutie van het leven op aarde). In deze periode, tussen 1970 

en 1995, groeide het aantal bezoekers van het Noorder Dierenpark tot meer dan 1,5 miljoen per jaar 

en was daarmee gedurende enkele jaren de tweede attractie in Nederland.  

In 1995 stopte de familie Rensen als directie van het Noorder Dierenpark. De nieuwe directie had net 

als de voorgangers ambitieuze plannen en nieuw beleid voor het park. De doelstelling en missie in 

die periode worden expliciet benoemd maar bleven tamelijk open.199  

 

 

                                                           
196 Emmer Courant, 24 mei 1938 
197 Rensen-Oosting, A., 2013. De verdwenen dierentuin. Mijn leven met het Noorder Dierenpark. Eindhoven. PP  
45-46 
198 Rensen-Oosting, A. 2013. P 75 
199 Hiddingh, H. e.a., 1995. n ’Metamorphose. 60 jaar Noorder Dierenpark Emmen, 1935-1995. P 113 
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Doelstelling vanaf 1995: 

De doelstelling van het Noorder Dierenpark is het publiek te informeren over en te interesseren voor 

de levende natuur. 

Missie vanaf 2015: 

Door interesse te kweken en informatie te bieden, probeert het Noorder Dierenpark de houding van 

mensen te beïnvloeden. 

 

In de periode vanaf 1995 was de aandacht niet gericht op de landschappelijke aspecten maar op de 

aanpak van de eisen waaraan de moderne dierentuinen moeten voldoen.200 Ook was er veel 

aandacht voor de teruglopende aantallen van bezoekers, er breekt een zware tijd aan voor het 

dierenpark.201 Het dierenpark was minder in trek, de gemeente onderzocht hoe de situatie er voor 

stond via een extern onderzoek waarin werd vastgesteld dat er een dalende omzet was vanaf 2005 

en er een risico op faillissement bestond als er geen financiële steun voor het park zou komen.202 De 

dalende omzet hing sterk samen met de daling in aantallen bezoekers en abonnementen. In de 

periode 2003 tot 2009 daalde het aantal bezoekers van 1,5 miljoen naar 1,1 miljoen, het aantal 

abonnementen daalde met bijna 150.000.203 In 2011 daalt het aantal bezoekers tot iets onder 

700.000.204 In het jaar 2010 bedroegen de verliezen van het park bijna € 3 miljoen.205 

De nieuwe directie werd geconfronteerd met de toenemende eisen die aan huisvesting en leefruimte 

voor de dieren werd gesteld. Natuurlijke verblijven voldeden niet meer. Natuurlijk gedrag van de 

dieren was niet gebonden aan natuurlijke verblijven maar aan de mogelijkheden voor de dieren om 

het natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Verblijven moesten worden voorzien van gezonde 

fysiologische en zoötechnische condities. Daarmee werden de bestaande dierenverblijven te klein, 

onvoldoende gevarieerd, ongezond of niet voldoende voorzien van mogelijkheden voor het 

natuurlijk gedrag.206 Er bleven twee opties over voor de directie. Of  het aantal dieren moest sterk 

verminderd worden of een uitbreiding van het Dierenpark was noodzakelijk.207 Minder dieren 

betekende in de ogen van de directie een vermindering van bezoekersaantallen. Deze voorspelling 

kwam uit, er kwamen gestaag minder bezoekers naar het park. Uitbreiding van het Dierenpark werd 

een realistischer optie. In 2007 besloot de gemeente tot verplaatsing van het Emmer Dierenpark naar 

de Noordbargeres, er werd een nieuwe locatie geopend op deze locatie, met een traverse verbonden 

met het oude dierenpark.208 

De nieuwe locatie kon met steun van de gemeente, provincie en ministerie VROM groeien en werd 

zo de opvolger van het Dierenpark Emmen en het Noorder Dierenpark.209 In 2015 sloot het oude 

Noorder Dierenpark en ging de nieuwe locatie met een oppervlakte van 24 hectare officieel open 

onder de naam Wildlands Adventure Zoo Emmen.210 

 

                                                           
200 Hiddingh, H. 1995. P 113 
201 Herinnering en toekomst. Het verhaal van het Oude Dierenpark. 2016. Gemeente Emmen 
202 UNO bedrijfsadviseurs. 2010. Rapport Situatie Dierenpark Emmen. PP 17, 23 
203 UNO bedrijfsadviseurs. 2010. PP 7,11 
204 Dagblad van het Noorden, 28 december 2011 
205 Handelingen van de raad der gemeente Emmen, 20 december 2010. GemeenteraadEmmen.nl P 1 
206 Coopman, L., 2011. Atalanta-project: metamorfose van het centrum. Sturen in het donker!?. Masterscriptie 
RUG. P 11 
207 Hiddingh, H. 1995. P 113  
208 GemeenteraadEmmen.nl, raadsbesluit van 29 november 2007; 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildlands_Adventure_Zoo_Emmen 
209 www.rijksoverheid.nl/nieuws, 15 mei 2010. € 8,5 miljoen voor verplaatsing Dierenpark Emmen; Trouw, 1 
februari 2012. De kogel is door de kerk: Emmen krijgt een nieuw dierenpark. 
210 Website Wildlands. 2021. Wildlands.nl/wildlands5jaar  

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws
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De toekomst van de oude locatie van het Dierenpark Emmen (Noorder Dierenpark) 

De stad Emmen was in de loop der jaren sterk betrokken bij het Noorder Dierenpark. De gemeente 

Emmen was, met een grote meerderheid van het aandelenbezit, eigenaar van het Dierenpark en is 

op dit moment eigenaar van Wildlands Adventure Zoo Emmen. Daarnaast is de gemeente eigenaar 

van de locatie van het oude Noorder Dierenpark. Daarmee ontstond in 2015 een nieuwe situatie 

rond de bestemming van het oude Noorder Dierenpark. De locatie heeft veel (cultuur)historie en 

diverse belanghebbenden vinden dat er waardevolle landschappelijke aspecten aanwezig zijn.211 Wat 

is de status van het cultuurlandschap en is er voor  het cultuurlandschap van deze locatie aandacht 

bij de gemeente en de belanghebbenden? Later in dit hoofdstuk wordt op deze vragen ingegaan. 

 

Landschapstype waarin het Noorder Dierenpark lag 

Het landschap van de gemeente Emmen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van essen die 

gelegen zijn op hogere, drogere delen, en door nattere gebieden met veen en beekdalen. Dit 

eeuwenoude landschap is kenmerkend voor veel gebieden in Drenthe en heeft soms een 

geschiedenis van bijna 2000 jaar.212 Het landschapstype waarin Emmen en het Noorder Dierenpark 

gelegen zijn, wordt gekenmerkt als “esdorpen landschap”.213 In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, 

heeft het landijs twee parallel lopende keileemruggen gevormd waardoor de Hunzevallei is ontstaan.  

 

 
Fig 2.4.4 Ligging van het Willingegoed, ca 1792, vanaf 1935 de locatie van het Noorder Dierenpark. 

Oriëntatie: Onderzijde west, bovenzijde oost. Hottinger-atlas, 1770-1794. Bron: Dijkstra, G., Vos, H. 

2019. Fosmeul in Emmen. In: Kroniek. Tijdschrift Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe. 2019-01. 

Pg 13 

 

Het esdorpenlandschap van Emmen en omgeving kenmerkt zich door de aanwezigheid van 

verkavelingen met houtwallen, bospercelen, hooilanden, weilanden en bouwland. Op de locatie van 

het Noorder Dierenpark in Emmen waren in het verleden (in de periode dat het Willingegoed daar is 

gevestigd) diverse van deze kenmerken aanwezig (fig 2.4.5). 

Het merendeel van de houtwallen is in deze periode verdwenen als gevolg van de grote hoeveelheid 

grootschalige ontwikkelingen die plaatsvonden. Kenmerken van diverse ontwikkelingen in de 

                                                           
211 Berkers, M. 2017. Creatief Mensenpark-Emmen. Kwaliteitsboek. Gemeente Emmen. PP 4,5 
212 Spek, T., 2015. Cultuurhistorische schatkamers-Essen. In: Landschapsbiografie van de Drentsche Aa. Red. T. 
Spek, H. Elerie, J.P. Bakker, I. Noordhoff. Assen. P 220 
213 Omgevingsvisie 2018, landschapstypen gemeente Emmen.  https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src   

https://geo.drenthe.nl/geoportaal/src
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geschiedenis van het oorspronkelijke landschap zijn nog wel aanwezig, soms goed, soms minder goed 

herkenbaar.214 

 

 
Fig 2.4.5 Kenmerken van het landgoed Willinge rond 1832. Bron: L. Scholten, 2014  

 

De ontwikkelingen die plaatsvonden in de 20e eeuw verliepen in hoog tempo. Rond het jaar 1900 was 

nog veel van het oude landschap herkenbaar. De groei van de stad was zichtbaar, de bebouwing was  

toegenomen, met name aan de westzijde (fig 2.4.6). Op deze kaart was de spoorbaan nog niet 

aangegeven. Kort na 1900 is deze aangelegd en vormde vanaf dat moment de begrenzing van het 

landgoed en later het Noorder Dierenpark. Het treinstation speelde later een belangrijke rol bij de 

aanvoer van dieren en diervoeder naar het park en was van belang voor het vervoer van bezoekers 

van en naar het Dierenpark. Evenals voor Artis, Burgers Zoo (2.2 en 2.3) en diverse andere 

dierentuinen was voor het Noorder Dierenpark de aanwezigheid van een treinstation cruciaal voor 

het succes in bezoekersaantallen in latere jaren. Bij de start van het Noorder Dierenpark in 1935 was 

veel van de situatie rond 1900 nog herkenbaar (fig 2.4.6). Het bosperceel aan de noordzijde is niet 

                                                           
214 Scholtens, L. 2012. Buitengebied Emmen. De Gemeente Emmen in het perspectief van het landschap. 
Gemeente Emmen. PP 17-21 
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meer aanwezig in 1935, onder andere doordat het gebruikt werd voor de bouw van huizen. Nadat 

het Noorder Dierenpark in 1935 opende, vonden in hoog tempo veranderingen plaats in het 

Dierenpark.  

 

 
Fig 2.4.6 Locatie toekomstig Noorder Dierenpark, links 1902, rechts 1935. Oriëntatie Noord – Zuid. 

Bron: Esri Nederland, Historisch topografische data. 

 

De ontwikkelingen in het park volgden elkaar op vanaf de start, met een grote koersverandering in 

1970 en vanaf begin 21e eeuw, na het besluit buiten het centrum van Emmen verder te gaan met het 

dierenpark op een nieuwe locatie. Er waren, na al deze ontwikkelingen, van het oorspronkelijke 

cultuurlandschap nog elementen herkenbaar aanwezig. Na de sluiting van het dierenpark in 2015 

startte een proces rond herinrichting waarin de oude dierentuin een rol krijgt en waarbij vele 

belanghebbenden ambitie hebben voor behoud van aspecten uit de periode van het Dierenpark 

Emmen en de periode daarvoor. Het proces van herinrichting is nog steeds actief, de stappen worden 

in de tijd gefaseerd uitgevoerd. Hieronder volgen hoofdlijnen die betrekking hebben op het 

cultuurlandschap bij deze herinrichting. 

Het oude dierenpark lag op een deel van het Willingegoed. Dit landgoed had een parkachtige aanleg 

met onder andere eikenlanen en eikensingels. Er liep onder andere een 350 meter lange “eikenallee” 

vanaf het oorspronkelijke Willinge huis in oostelijke richting tot aan waar nu het spoor is gelegen.215 

Ook zijn er indicaties dat een bisschoppelijke hof belangen, zoals een spieker en een weiert, heeft 

gehad op de locatie van het oude dierenpark.216 

De historie van de locatie van het Noorder Dierenpark is onder andere bepaald door het 
Willingegoed. Er zijn door de gemeente geen bijzondere monumenten aangewezen op de locatie van 
het oude dierenpark. Het fundament van het Willingehuis is aangetroffen onder het huidige HEMA-
gebouw aan de westzijde van het park. De groenstructuur, met name de bomen in het oude 
dierenpark worden wel benoemd in de erfgoed beleidskaart van Emmen.217 Archeologisch onderzoek 

                                                           
215 Engelsman, T., 2012. Groene Monumenten in Emmens centrum. In Kroniek. Tijdschrift Historische 

Vereniging Zuid-Oost Drenthe, 2012-04. P 22 
216 Dijkstra, G., 2016. Bijzondere locaties in het ‘oude’ centrum van Emmen. In: Kroniek. Tijdschrift Historische 
Vereniging Zuid-Oost Drenthe. 2016-04. P 11.; Architectuurpunt Drenthe, Erfgoednetwerk Drenthe, 2016. 
Herinnering en toekomst. Het verhaal van het oude dierenpark Emmen. Gemeente Emmen 
217 Erfgoed beleidskaart gemeente Emmen.2021 
https://experience.arcgis.com/experience/04a06090462d4820a20215010a64288b  

https://experience.arcgis.com/experience/04a06090462d4820a20215010a64288b
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in niet verstoorde bodem in het park is nodig om aan te tonen of de locatie sporen bevat van 
steentijd tot de nieuwe tijd en of er mogelijke bewijzen zijn voor een bisschoppelijk hof.218 
 

    
Kaart van 1954         Kaart van 1970   

Fig 2.4.7 Locatie Dierenpark Emmen in 2 perioden van haar bestaan, respect. 1954, 1970. Bron: 

Topotijdreis.nl 

 

Ontwikkeling van het landschap waarin het dierenpark ligt in de periode 1935 – 2015 

Vooral in de eerste jaren werd er in het Dierenpark veel werk verzet voor de inrichting en de bouw 

van de verblijven. Oprichter Willem Oosting wilde natuurlijke verblijven bouwen. Hij startte in 1935 

met het inrichten van het zuidelijk deel, een kavel hooiland, dat voor die tijd tijdelijk in gebruik was 

als voetbalveld.219 Zijn partner, landschapsarchitect Tineke Bosma, kreeg de opdracht voor de 

inrichting van het wildpark op de locatie van de laankampen, die zich bevonden op het oude 

landgoed Willinge en nu behoorde bij het Noorder Dierenpark. Zij wilde de oude eiken en de 

bomenrijen laten staan in het nieuwe wildpark en gebruiken bij de inrichting zodat een ‘natuurlijk’ 

park ontstond.220 Al in de eerste jaren van de aanleg van het dierenpark werd er gestreefd naar 

natuurlijke beplanting. Dit is echter niet mogelijk gebleken. In de loop der jaren werd veel groen 

aangelegd dat diende voor afscherming, sturing van de aandacht van de bezoekers en invulling van 

borders. Het Willingehuis werd in 1936 afgebroken. De oude oprijlaan aan de achterzijde van het 

Willingehuis liep tot aan de oostgrens van het landgoed om daar blind te eindigen (fig 2.4.3). Van 

deze ongeveer 350 meter lange oprijlaan, die aan weerszijden voorzien was van een rij eikenbomen,  

is tot heden ongeveer 250 meter bewaard gebleven.221 

De laankampen zijn bij de aanleg verdwenen. Veel bomenrijen en individuele monumentale bomen 

zijn gebleven. De kampenstructuur was niet meer aanwezig, maar de openheid van de kampen in het 

wildpark en de latere Savanne werd behouden en is ook op dit moment nog aanwezig.222 Emmen 

heeft zich sterk ontwikkeld in de tweede helft van de 20e eeuw. Uitbreiding van de bebouwing in en 

buiten het centrum was aanzienlijk maar in het dierenpark was er weinig verandering van de 

                                                           
218 Pleszynski, A., 2017. Emmen, Oude Dierentuin. Een Archeologisch Bureauonderzoek. Steekproefrapport 
2017-10/08. Uitgave archeologisch onderzoek- en adviesbureau De Steekproef 
219 Oosting, J., Auteur van “Het dierenpark van mijn vader”. interview 17 mei 2021 en bezoek locatie 27 mei 
2021 
220 Dulk, S. den. 2016. Een mensenpark: van dierentuin naar stadspark. Cascade bulletin voor tuinhistorie 25 
(2016), nr 2. P 45 
221 Dulk, S. den. 2016. P 47 
222 Scholtens, L. 2014. Dierenpark Emmen. Het landschap van het Oude Dierenpark Emmen in historisch 
perspectief. Gemeente Emmen. P 19 



82 
 

structuren (fig 2.4.7). In het Noorder Dierenpark vonden in de periode tussen 1970-1995 

veranderingen plaats. Deze veranderingen waren vooral gericht op het aanpassen van de verblijven, 

verbeteren van dierenwelzijn en vernieuwen van het concept.223 De padenstructuur verdween, met 

uitzondering van het pad langs de oostgrens, langs de spoorlijn. Er werden ook nieuwe gebouwen 

ontwikkeld, zoals onder andere het Biochron.  

Het landschap van de dierentuin ontwikkelde zich en veranderde het landschap van de locatie. Maar 

er werden bewust delen behouden van het landschap met laankampen, houtwallen en het landgoed 

Willinge. Daarvan zijn delen bewaard gebleven in het oude dierenpark.224  

 

 
Fig 2.4.8 Plattegrond Noorder Dierenpark ca 1960. Linker deel wildpark. Rechterdeel dierenpark. 

Boven oostzijde, onder westzijde. Bron: Gemeentearchief Emmen 

 

Op de plattegronden van 1935 en 1960 is, in combinatie met de luchtfoto van 2021 (figuren 2.4.6, 

2.4.7, 2.4.11, 2.4.12 en 2.4.14), te zien dat er relatief veel bomen en bomenlanen bewaard gebleven 

zijn. Er veranderde veel in de periode vanaf 1970. Het park kocht ook de aan de Hoofdstraat 

grenzende percelen aan de noordzijde van de ingang. Daarmee groeide het park van 9 naar in totaal 

12 hectare. In 1995 kwam aan de veranderingen een einde en bleek dat veel structuren op dat 

moment niet meer zichtbaar waren (fig 2.4.9). De situatie van 1995 was bij de sluiting van het park 

nog vrijwel hetzelfde (Scholtens, 2014. Pg 36).  

De veranderingen in het Dierenpark in deze periode veroorzaakte het verdwijnen van (te) kleine 

dierenverblijven, “er zijn te veel oude rotverblijven” concludeert A. Rensen in 1985.225 Het is de 

aanleiding voor het vergroten van de leefruimte voor veel dieren en daardoor een schaalvergroting 

en een ander ruimtelijk en landschappelijk beeld van het park voor de bezoekers. De plattegrond van 

het dierenpark in 1960  (fig 2.4.8) werd door de vernieuwingen in het park aangepast (fig 2.4.9). De 

basis van bomenrijen en open structuren werd echter in stand gehouden en is als zodanig in de 

                                                           
223 Rensen-Oosting, A. 2013. P 79 
224 Dulk, S. den, 2016. P 49 
225 A. Rensen, In: Nieuwsblad van het Noorden, ‘Emmer Zoo: trensetter voor alle dierentuinen’, NvhN 27 april 
1985 
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actuele situatie herkenbaar (fig 2.4.11).  Uit de periode vanaf de start in 1935 zijn er drie gebouwen 

die benoemd zijn als beeldbepalende monumenten, het betreft d’Ouwe Drommedaar, Hospershuis 

en de Lindenhof, gelegen aan de Hoofdstraat. Deze bebouwing is voor het (cultuur)historisch beeld 

bepalend en opvallend en nog aanwezig in de Hoofdstraat (fig 2.4.22). 

 

 
Fig 2.4.9 Plattegrond Dierenpark Emmen, 1995. Boven oostzijde, onder westzijde. Uitbreiding aan de 

kant van de Hoofdstraat zijn zichtbaar: Nrs 38, 39, 1, 2, en deel rechts van de ingang zijn vanaf 1970 

toegevoegd. Bron: H. Hidding e.a. 1995 

 

De landschappelijke positie van de oude dierentuin in het centrum van Emmen na 2015 

In 2015 sloot het Dierenpark Emmen en opende Wildlands Adventure Zoo, een geheel nieuwe 

dierentuin gebouwd op de Noordbargeres aan de westzijde van het centrum van Emmen. Daarmee 

ontstond voor het centrum van Emmen een vraag over de invulling van de locatie van het oude 

dierenpark. De gemeente Emmen, bewoners, belanghebbenden en diverse verenigingen en 

organisaties toonden belangstelling en hadden wensen voor invulling van de oude locatie. Duidelijk 

werd dat de bewoners van Emmen erg gehecht waren aan de locatie en er ook na het sluiten van het 
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dierenpark graag komen.226 De sluiting leidde tot een oproep van diverse belanghebbenden om de 

locatie te behouden en te koesteren, mede omdat er een historische gelaagdheid aanwezig is.227  

Het besluit om het Dierenpark te verplaatsen werd in 2008 genomen door de gemeente Emmen en 

de parkdirectie. Vanaf dat moment werd er gewerkt aan deze verplaatsing. De locatie was op dat 

moment ook in beeld bij de voormalige directie van het park, Aleid en Jaap Rensen. Zij bekommerden 

zich om de toekomst en ijverden voor behoud van dit ‘mooie plekje’ met zoveel cultuurlandschap en 

historie.  

 

 
Fig 2.4.10 Locatie van het Rensenpark in het gebied van de oude dierentuin. Enkele initiatieven in het 

Rensenpark zijn op deze kaart benoemd. Bron: https://www.arcgis.com/index.html 

 

Op 18 juni 2016 opende Aleid Rensen het Rensenpark op de locatie van het oude dierenpark 

Emmen.228 Dit initiatief werd ondersteund door de gemeente en in samenwerking werd voor deze 

nieuwe bestemming een aantal initiatieven gestart.229  

De gemeente Emmen heeft diverse onderzoeken en verkenningen uitgevoerd om de invulling van de 

locatie van het oude dierenpark, nu met de naam Rensenpark, uit te voeren met kennis en gebruik 

                                                           
226 H. Vrieling, beleidsmedewerker gemeente Emmen. Interview 3 juni 2021. G. Menso, landschapsontwerper, 
gemeente Emmen, interview 31 mei 2021 
227 Hoek-Beugeling, S. Emmer Courant, 25 oktober 2016 
228 Website Rensenpark Emmen. 2021. https://rensenparkemmen.nl/historie/verplaatsing-dierentuin-en-
opening-rensenpark/  
229 Website Rensenparkemmen.nl 

https://www.arcgis.com/index.html
https://rensenparkemmen.nl/historie/verplaatsing-dierentuin-en-opening-rensenpark/
https://rensenparkemmen.nl/historie/verplaatsing-dierentuin-en-opening-rensenpark/
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van de (cultuur)historische en landschappelijke kenmerken.230 In 2017 stelt de gemeenteraad de 

ontwerpvisie ‘Creatief Mensenpark’ vast en is er een eerste stap gezet voor de invulling van het 

gebied van de oude dierentuin.231 In de jaren vanaf 2015 werden initiatieven ontwikkeld, 

tegelijkertijd werkte de gemeente Emmen aan de definitieve invulling, die vooral ook plaats moet 

vinden op basis van initiatieven vanuit de bewoners en de maatschappelijke organisaties zoals 

stichting Erfgoed Emmen, Historische vereniging Zuid-Oost Drenthe en de Jan en Aleid Rensen 

stichting (JAR).232 

 

 
Fig 2.4.11 Luchtfoto huidige Rensenpark, locatie oude dierenpark Emmen. Zichtbaar zijn de open 

ruimten en zichtlijnen (geel) en de diverse bomenrijen en individuele bomen die ook aanwezig waren 

voor de start van het Noorder Dierenpark (blauw). Bron: Google Earth, 2021 

 

In de ontwerpvisie Creatief Mensenpark-Emmen van de gemeente Emmen werd de keuze gemaakt 

voor de landschappelijke elementen die gewaardeerd en behouden moesten worden. Het betrof het 

behoud van de open ruimte van de Savanne, het behoud van monumentale bomen en bomenrijen 

en houtwallen (fig 2.4.11 en fig 2.4.12). Over de mogelijke aanwezigheid van een bisschoppelijke hof 

en een visvijver werden in de ontwerpvisie geen concrete acties of ambities benoemd. Diverse 

                                                           
230 Alterra/gemeente Emmen. 2005. Emmen in het perspectief van de es; L. Coopman, 2011. Atalanta-project: 
Metamorfose van het centrum; L. Scholtens. 2014; T. Broekmans, M. Lankester. 2016. Inspiratie en 
ontwikkelkader voor het voormalig dierenpark van Emmen; M. Berkers. 2017. Creatief mensenpark-Emmen, 
kwaliteitsboek 
231 Menzo, G. i.s.m. J. Boer-Top, 2017. Creatief Mensenpark. Ontwerpvisie openbare ruimte, oktober 2017, 
gemeente Emmen 
232 H. Vrieling, beleidsmedewerker gemeente Emmen, interview 3 juni 2021 
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belanghebbenden gaven aan dat deze elementen wel een plaats moesten hebben in de plannen voor 

de toekomst, dan wel dat het historisch belang gezien moest worden. Het betrof onder andere de 

vierkante gracht (visvijver van de bisschop) met mogelijk een spieker in het middendeel.233 Daarnaast 

werd in combinatie met de visvijver en de spieker vaak de aanwezigheid van het bisschoppelijke hof 

genoemd.234  

 

 
Fig 2.4.12 Inventarisatie en waardering bomen en bomensoorten in het oude dierenpark, 2017. 

Donkergroene stippen; monumentale bomen. Overige kleuren; overige bomen en waardering. Bron: 

ontwerpvisie Creatief Mensenpark-Emmen, G. Menzo, gemeente Emmen 

 

De aanwijzingen die op dit moment bekend zijn voor de ligging van de bisschoppelijke hof, de gracht 

en de spieker binnen het gebied van de oude dierentuin zijn weinig concreet. De informatie uit 

opgravingen en historische documenten ondersteunen de aanwezigheid van domeinen van de 

bisschop van Utrecht in Emmen, maar lijken te wijzen op aanwezigheid van deze bisschoppelijke hof 

en mogelijk een spieker, op locaties buiten de begrenzing van de oude dierentuin.235  

                                                           
233 Engelsman, T., 2010. Het geheim van de Emmer burgermeester Jan Jacob Willinge of de raadsels rond de 
rechthoekige ‘gracht’. In: Kroniek. Tijdschrift van de Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe, 2010-01. PP 6-
12 
234 Dijkstra, G., 2016. Bijzondere locaties in het centrum van Emmen. In; Kroniek. Tijdschrift van de Historische 
Vereniging Zuid-Oost Drenthe, 2016-04. P 11-26.; Emmer Courant 25 oktober 2016 
235 Spek, T., 2012. Domeinhoven en domeingoederen van de bisschop van Utrecht en Utrechtse kapittels in 
Middeleeuws Drenthe. Speciale uitgave AWN, Veghel. P 250 
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De locatie van de vierkante gracht was in de periode van de Middeleeuwen aanzienlijk vochtiger dan 

in de 20e eeuw. Mogelijk is daarmee deze locatie ook niet optimaal geschikt voor een spieker.236  

De ontwerpvisie ‘Creatief Mensenpark’ geeft aan dat behoud van de open structuur, de 

bomenstructuur (fig 2.4.12) als onderlegger voor het ontwikkelen van de locatie van het oude 

dierenpark het uitgangspunt zijn. Deze aspecten passen volgens de ontwerpvisie bij de historie van 

het esdorpenlandschap in Emmen. Emmen heeft op dit moment ook nog een aan de stad grenzende 

es die in gebruik is als landbouwgebied.  

De bomen en de bomenlanen zijn historisch. De dierentuin heeft bomen aangeplant buiten de 

historische structuren. Historische en recente aanplant van bomen is geïnventariseerd (fig 2.4.12) en 

van een waardering voorzien die is gekoppeld aan soort, leeftijd en beeldbepalende status. De 

betreffende bomen worden waar mogelijk in stand gehouden in de toekomst.237 Vergeleken met 

andere gebieden in Nederland is het esdorpenlandschap van Emmen redelijk goed bewaard 

   

 
Fig 2.4.13 Ligging van de diverse kenmerkende landschapselementen in en rond Emmen 2014: 

Valtherbos, Emmerdennen, Noordbargeresch, Westenesch, Emmeresch, Schimmeresch en een deel 

van het (Emmer)veld. Rode cirkel; Dierenpark Emmen, blauwe cirkel; toekomstige locatie Wildlands. 

Bronkaart: basiskaart: gemeente Emmen 

 

                                                           
236 L. Scholtens, landschapshistoricus, auteur landschapsonderzoek Dierenpark Emmen. Interview 25 mei 2021 
237 Menzo, G. 2017. P 20 
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gebleven.238 Kenmerkende kampen, houtwallen, het Valtherbos, de Emmerdennen en de 

Schimmeres liggen binnen een uur wandelen van de locatie van de oude dierentuin 

en vertegenwoordigen een waarde waarvan de gemeente zich bewust is.239 

Knelpunt voor het uitwerken van de ambitie en het behoud van deze elementen vormen de 

financiën, de noodzaak om de middenstand ruimte te geven, leefbaarheid van het centrum te 

behouden en de oude dierentuin daarin een positie te geven met oog voor de historie en het 

cultuurlandschap.240 In de ontwerpvisie Creatief Mensenpark wordt uitgegaan van ontwikkeling en 

bouw in een zone die zich van zuid naar oost en naar west om de kern van het gebied vouwt (fig 

2.4.20). Aan de Hoofdstraat zal het entreegebied een op ‘shared space’ gebaseerde open ruimte 

worden. Binnen deze kaders wordt ruimte en aandacht besteed aan de bomenstructuur, de 

monumentale individuele bomen, de gebouwde monumenten en de creatieve initiatieven die in het 

park een plaats krijgen of al hebben op dit moment. 

 

Conclusies van de CASUS 

Deze Casus geeft aan dat met de huidige invulling en ambitie voor de locatie van de oude dierentuin 

een laag lijkt te worden toegevoegd aan het cultuurlandschap met behoud van elementen uit de 

diverse perioden van de geschiedenis. Daarbij wordt de nadruk gelegd op behoud van de open 

structuur, de monumentale bomen en bomenrijen die dateren uit de periode voor de aanleg van het 

Noorder Dierenpark in 1935. Daarnaast zullen een aantal aangeplante bomen, die intussen een 

monumentale status hebben, behouden blijven. Enkele dierentuin-gebouwen, die het gebruik van 

het gebied als dierentuin markeren, worden behouden of deels behouden. Daarnaast is aandacht 

voor het erfgoed van aangrenzende monumentale gebouwen. De ontwikkeling is in gang gezet en 

verloopt in de afgelopen 6 jaar stapje voor stapje. Verdwenen structuren die behoorden bij het 

gebruik van het landgoed zoals de vierkante gracht, de laankampen en de tuininrichting van het 

Willingegoed zijn niet in de ontwerpvisie opgenomen. Tot heden zijn geen initiatieven gekomen voor 

het herinrichten of herbouwen van historische structuren of gebouwen. 

In de huidige plannen voor de inrichting is er aandacht voor het verleden door middel van exposities 
over de oude dierentuin en het gebruik van de oude dierentuin-gebouwen. De gemeente wil het 
gebied behouden als groene ruimte, toegankelijk voor iedereen, met aandacht voor het verleden en 
na het bestaan als dierenpark de locatie deels gebruiken als mensenpark.241 Rondom de te bewaren 
delen van het oude dierenpark wordt ingezet op ontwikkelingen met het doel cultuur, creativiteit en 
recreatie ruimte te geven (fig 2.4.21).  
In deze casus over de cultuurlandschapsgeschiedenis van het oude dierenpark, het huidige 
Rensenpark, is zichtbaar dat het cultuurlandschap invloed heeft gehad op de invulling van het 
dierenpark en dat het dierenpark invloed heeft gehad op het cultuurlandschap waarin het zich 
vestigde. De casus beschrijft dat deze wederzijdse invloeden op de positie van de dierentuin in het 
landschap geen doelstelling was van de oprichter, noch van de gemeente. De ontwikkelingen 
ontstonden door een interactie tussen de gemeente Emmen, Dierenpark Emmen, bewoners en 
belanghebbenden. In de periode vanaf 1995, waarin voor het eerst de uitbreiding van het park in 
beeld komt, en de ambitie voor verhuizing van het Dierenpark Emmen naar de Noorderes, ontstond 
tevens de vraag over de bestemming en het verleden van de locatie van het oude dierenpark. 
Langzaam maar zeker ontstond in de afgelopen 15 jaar het idee en het besef van de waarde van het 

                                                           
238 Alterra, 2005. Emmen in het perspectief van de es. Van esdorp naar esstad, gemeente Emmen. 
239 H. Vrieling, beleidsmedewerker gemeente Emmen, interview 3 juni 2021 
240 Coopman, L. 2011. Atalanta-project Emmen: metamorphose van het centrum. Sturen in het donker!?. 
Masterthesis Planologie, RUG.; interview beleidsmedewerker H. Vrieling, gemeente Emmen, 3 juni 2021.; 
interview landschapsontwerper, gemeente Emmen, 31 mei 2021 
241 Het verhaal van het oude dierenpark, 2016. Gemeente Emmen 
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cultuurlandschap. Zo ontstond het plan voor het Rensenpark en het inrichtingsplan ‘Creatief 
Mensenpark’ van de gemeente met aandacht voor het cultuurlandschap. 
 

 

Afbeeldingen van de ligging en kenmerken van het cultuurlandschap van Dierenpark Emmen 

Hieronder en op de volgende pagina’s zijn afbeeldingen weergegeven ter illustratie van de 

historische, de huidige en de toekomstige situatie op de locatie van de oude dierentuin. 

 

 

 

 
Fig 2.4.14 Luchtfoto van het huidige Rensenpark met positionering en richting waarin de 

onderstaande foto’s gemaakt zijn:  

Blauwe pijl;  dubbele bomenrij van oprijlaan in fig 2.4.15,  

groene pijl; open ruimte van de savanne, fig 2.4.16,  

rode pijl; bomenrijen van de laankampen fig 2.4.17.  

Bron: Google Earth, 2021 
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Fig 2.4.15 Huidige beeld (mei 2021) van de brede oprijlaan, met aan weerszijden eikenbomen. Foto 

vanuit oost naar west richting Hoofdstraat (Bron: F. de Jong) 

 

  

 

Fig. 2.4.16  De open Savanne, mei 2021. Foto genomen vanuit westzijde (Bron: F. de Jong) 
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Fig 2.4.17 Bomenrijen van de laankampen aan de noordkant van het oude dierenpark, west-oost 

gelegen in het park, mei 2021. Foto genomen vanuit westzijde. (Bron: F. de Jong) 

 

 
Fig 2.4.18 De stoomtram in Emmen, ter hoogte van het Noorder Dierenpark, 1930. (Bron; Kruidenier, 

M. 2010. Emmen, Architectuur, Stedenbouw, Landschap. Bureau ‘de onderste steen’, gemeente 

Emmen). 
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Fig 2.4.19 Beelden van de locatie voor de vestiging van de dierentuin. Deze structuren zijn vrijwel 

verdwenen en niet meer herkenbaar in het huidige park. Uit: Kroniek, Tijdschrift van de Historische 

Vereniging Zuid-Oost Drenthe, 2016-04. Pg 23 

 

 
Fig 2.4.20 Huize Willinge. Bron; Kroniek. Tijdschrift van de Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe,  

2019-02. P 15 
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Fig 2.4.21 Schets van de ontwikkelplannen voor het oude dierenpark. Bron: Herinnering en toekomst. 

Het verhaal van het oude dierenpark in Emmen. Gemeente Emmen, 2016 

 

 
Fig 2.4.22 Beeldbepalende monumenten aan de Hoofdstraat, grenzend aan de westkant van het oude 

dierenpark. Bron: Berkers, Creatief mensenpark Emmen. Kwaliteitsboek. Gemeente Emmen, 2017. P 

17 
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3. Conclusies, discussie, aanbevelingen 
 

Op basis van de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 1 zijn in hoofdstuk 2 de resultaten van het 

onderzoek beschreven. In dit hoofdstuk worden de conclusies (3.1) beschreven voor de dierentuinen 

die in dit onderzoek zijn opgenomen. Daarna zal in de discussie (3.2) ingegaan worden op de 

interpretatie van de conclusies en worden verbanden gelegd in relatie tot de probleemstelling. 

Tenslotte wordt bezien welke aanbevelingen en welke beperkingen er zijn naar aanleiding van dit 

onderzoek (3.3). In deze paragraaf wordt tevens aandacht besteed aan perspectieven voor 

vervolgonderzoek.  

 

3.1 Conclusies 

Doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de hoofdvraag:  

In hoeverre zijn de keuze van dierentuin-locaties en de ontwikkelingen van dierentuinen aantoonbaar 

gerelateerd aan het cultuurlandschap? 

In hoofdstuk 1 zijn het onderzoeksdoel en de onderzoeksvragen beschreven die per dierentuin 

resultaten hebben opgeleverd. De betreffende onderzoeksvragen en thema’s zijn: 

1.  Wat heeft de locatiekeuze voor de dierentuin bepaald en is er daarbij aandacht voor cultuur- 

landschap? 

2. Is bij de bouw van de dierentuin aandacht besteed aan het bestaande cultuurlandschap? 

3.  Is aandacht voor cultuurlandschap onderdeel van de ontwikkeling van de dierentuin en wat 

zijn de concrete en zichtbare elementen daarvan.? 

4. Als er aandacht is voor cultuurlandschap is de doelstelling  van de dierentuin dan gericht op 

het beheren van het cultuurlandschap en het stimuleren van kennis en waardering van zowel 

huidig als historisch cultuurlandschap? 

 

Hieronder volgen per dierentuin de conclusies. In tabel 3.1 zijn per dierentuin conclusies en een 

aantal thema’s samengevat. 

AquaZoo Friesland, Leeuwarden 

Nabij Leeuwarden ligt AquaZoo Friesland in het noordelijke deel van het Friese veenweidegebied. 

AquaZoo is een recente dierentuin (1994), gelegen in het recreatiegebied de Groene Ster. De keuze 

voor deze locatie voor de bouw van het park werd gemaakt op basis van gunstige voorwaarden die 

de gemeente Leeuwarden bood en de ligging in het waterrijke petgaten-gebied. Daarmee werd het 

zoetwatermilieu, waarmee het park zich wilde onderscheiden, als uitgangspunt gerealiseerd. Het 

gebied grenst aan beheergebied van It Fryske Gea en N2000 gebieden. In de loop der jaren werd het 

park aangepast, maar het bestaande veenweide-karakter van de locatie werd voor een aanzienlijk 

deel in stand gehouden. De directie van AquaZoo is zich bewust van de waarden en ecologische basis 

van dit gebied en probeert daaraan op een aantal plaatsen in het park invulling te geven met 

presentaties van inheemse flora en fauna en door activiteiten en exposities. De gemeente 

Leeuwarden en de verenigde gebruikers van het Groene Ster gebied hebben de ambitie om het 

karakter van het veenweidegebied te behouden, ondanks ambities voor uitbreiding van recreatie en 

toerisme met bijvoorbeeld evenementen. Er is sinds enkele jaren maatschappelijk en politiek verzet 

tegen deze ontwikkeling.  

Het cultuurlandschap is onderdeel van de ontwikkelingen en is in beeld bij de eigenaren van het park 

en de belanghebbenden zoals de gemeente en de Stichting Groene Ster Leeuwarden. AquaZoo 

steunt de waarden van het Friese cultuurlandschap en de Friese natuur en draagt daaraan bij, onder 

andere in de educatieve boodschap voor kinderen en volwassenen en is daarmee bewust in actie 

voor het cultuurlandschap. 
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Aspecten en thema’s die opvallen zijn de, vanaf de start in 1994, gebruikte petgaten en de goed 

bewaarde padenstructuur. Opvallend is tevens de nog altijd, vanaf de start, functionerende bron die 

de beek en de bassins van stromend water voorziet. De dierencollectie bevat nog altijd inheemse 

soorten zoals otters en bevers, maar de dierencollectie is verder aanzienlijk exotischer geworden. 

Opvallend is de keuze voor het houden van de (inheemse) gewone zeehond (Phoca vitulina vitulina) 

in het (zoete) water van een van de grote petgaten in het park. Dit lijkt opmerkelijk, in het veenweide 

habitat op de locatie van AquaZoo, maar het past in het grotere ecosysteem van het noordelijk 

kustgebied waar een natuurlijke  overgang tussen zoet en zout (gradiënten) normaal was en waar de 

aanwezigheid van zeehonden in het recente verleden niet ongewoon was. 

Natura Artis Magistra, Artis Amsterdam 

Artis werd in 1838 opgericht en is daarmee de oudste dierentuin in Nederland. Artis is onder deel van 

het stadslandschap (City-scape), dit wordt op dit moment niet benoemd als specifiek landschapstype. 

De ligging van Artis in de Plantagebuurt in Amsterdam was van betekenis voor ontstaan, ontwikkeling 

en toekomst van de dierentuin. Het veengebied waarin Amsterdam is gebouwd in de loop der 

eeuwen heeft sporen achtergelaten in de Plantagebuurt en in Artis. Het Plantage-gebied ontwikkelde 

zich aan de grens van de stad, waar moestuinen en buitenplaatsen gevestigd werden. De Plantage-

buurt en Artis werden onderdeel van de snel uitbreidende stad. Daarbij had de gemeente 

voortdurend aandacht voor de houtsingels en de oorspronkelijke structuren van de plantage met 

moestuinen die er gevestigd waren. Bomen, lanen en grachten hebben in deze ontwikkeling zoveel 

mogelijk een plaats gekregen, tot in het huidige tijdperk. De Prinsengracht liep bij de aanleg van Artis 

dwars door het park. Later is de open verbinding afgesloten omdat de vrije toegang via het water 

zorgde voor ongenode gasten in het dierenpark en het steeds overzetten van bezoekers met het 

pontje onhandig bleek. In het park ontstonden uit het afgesloten deel van de Prinsengracht drie met 

elkaar verbonden vijvers die nog altijd in het park liggen. Door middel van bruggen zijn de oevers met 

elkaar verbonden.  

 

 
Fig 3.1 De Grote Laan (ook wel Franse laan) in Artis, 1835 tot ca 1856. Bron: H.W. Last. Archief 

gemeente Amsterdam 
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De Plantagebuurt krijgt in 1838 door de opening van Artis een bijzondere ‘diergaarde’ in haar buurt. 

Hier gaan rust, natuur en kunst hand in hand. Oprichter Gerard Westerman vond deze locatie heel 

geschikt voor het vestigen van een dierentuin en voor natuur, kunst en wetenschap. In eerste 

instantie was de vereniging “Natura Artis Magistra” alleen voor leden, later voor het brede publiek. 

Het besef dat Artis een bijzondere locatie was in het cultuurlandschap is altijd aanwezig geweest. 

Ook in de huidige tijd is dat besef aanwezig. Er was en is voortdurend dialoog over de invulling van de 

dierentuin. Het is een zoektocht naar een balans tussen behoud van cultuurlandschap, historisch 

besef, wetenschap en de noodzaak om ook Artis aan te passen aan toerisme, recreatie en 

stadsontwikkeling, passend bij de eisen van het huidige tijdperk.  

Het huidige Artis maakt gebruik van haar lange en rijke geschiedenis door onder andere het totaal 

aan (oude) bomen te bestempelen als waardevol en belangrijk om te behouden. De collectie vormt, 

als verzameling in het gehele park, een arboretum in de dierentuin met een erkende botanische 

waarde. 

 

Tabel 3.1 Samenvatting van conclusies per dierentuin en de belangrijke thema’s daarbij 

Dierenpark   
 
Onderzoeksvraag 

AquaZoo 
Leeuwarden 

Artis Amsterdam Burgers’ Zoo 
Arnhem 

(Casus) Dierenpark 
Emmen 

1. Keuze locatie op 
basis  van het 
landschap / 
thema’s 

Petgaten,  
landschap 
 
Veenweidegebied 

Plantagebuurt 
met volkstuinen 
 
Historie 
stadslandschap 

Alleen ligging 
en open 
ruimte 
Aanwezig 
groen nuttig, 
bereikbaarheid 

Beschikbaarheid 
grond 
 
Landgoed Willinge, 
tuin en houtwallen 

2. Landschap 
gebruikt bij de 
start / thema’s 

Ja 
 
Petgatengebied 

Ja  
Percelen, paden, 
gebouwen, 
bomen en water 

Weinig 
 
Behoud 
bomen, open 
ruimte 

Ja  
Deel ruimtelijke 
structuur, 
houtwallen, bomen 

3. Landschap 
gebruikt in 
ontwikkeling / 
thema’s 

Deel van het park  
 
Behoud karakter 
petgaten en 
veenweiden 

Deel van het park 
Water, deel 
paden-structuur, 
arboretum en 
monumenten 

Beperkt. 
 
Bomen en een 
open ruimte 

Deel van het park 
 
Houtwallen, 
bomen, open 
ruimte van de 
kampen 

4.cultuurlandschap 
wordt gebruikt 
voor kennis en 
waardering / 
thema’s 

Ja, 
 
AquaZoo wil 
petgaten en 
landschap 
Friesland 
ondersteunen 

Ja. 
 
Sterke ambitie 
om het 
stadslandschap / 
“zoo-scape” te 
koesteren 

Weinig  
 
Enige 
affiniteit, met 
beboste 
omgeving van 
park en 
aangrenzende 
Veluwe 

Nee. 
Esdorpenlandschap 
is een gegeven, 
wordt niet gebruikt 
in exposities / 
educatie 
Na sluiting expliciet 
waardering voor 
aanwezig 
(historisch) 
landschap 

 

Diverse verblijven hebben de status van monument. Het huidige, vrij toegankelijke, Artisplein met 

uitzicht op de ‘Hollandse Polder’ vormt een moderne, open, invulling van de overgang van stad naar 

dierentuin. De Hollandse polder is het verblijf met inheemse flora en fauna van het Hollandse 
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veenweidegebied. De dierentuin wordt als een deel van de stad ervaren. Het is een modern 

cultuurlandschap, een “Zoo-scape”, met, volgens Artis, “aandacht voor natuur en biodiversiteit in de 

stad”. Een aantal paden of delen van paden in Artis hebben op dit moment dezelfde ligging als in de 

beginjaren van Artis, zoals de Grote Laan direct achter de hoofdingang (fig 3.1 en fig 2.2.24). Artis en 

de gemeente Amsterdam hebben zich in de loop van de geschiedenis schatplichtig gevoeld aan de 

rijke historie van het cultuurlandschap van Artis. In de loop der tijd zijn bomen, water, paden en 

monumenten toegevoegd in Artis. Veel is ook verloren gegaan, maar de erfenis is nog altijd groot en 

belangrijk voor Artis en Amsterdam. Soms gaat het om elementen die er nog zijn vanaf de start, 

sommigen dateren van latere perioden. Bij elkaar vormt het de dierentuin van dit moment, 2021, 

met de (historische) waardering en expositie die Artis aan het huidige en historische 

cultuurlandschap geeft. 

Burgers’ Zoo, Arnhem 

Johan Burgers was de oprichter van Burgers Dierenpark in 1913. Zijn ambitie was om natuurlijke 

verblijven te bouwen en de dieren de ruimte te geven. Hij zocht hiervoor een geschikte locatie en 

vond uiteindelijk in 1923 een terrein van ongeveer 45 hectare aan de noordgrens van de stad  

Arnhem. Oostelijk grenst het terrein aan het Nederlands Openluchtmuseum. De gemeente Arnhem 

had de ambitie om op deze locatie recreatie en toerisme te stimuleren. Dat paste goed bij de wensen 

van Johan Burgers. De keuze voor deze locatie is daarmee vooral van pragmatische aard. De 

aanwezige beplanting is belangrijk voor het ontwikkelen van het dierenpark waarin de bomen en 

beplanting ondersteunend zijn voor een goede padenstructuur en parkachtige inrichting. Bij de 

aanleg van het dierenpark werden de bomen behouden en het bomenbestand vormt ook nu nog een 

belangrijke waarde voor Burgers’ Zoo. De directie ziet het als een waardevolle collectie die het met 

zorg onderhoudt.  

Het cultuurlandschap aan de zuidrand van de Veluwe waarin Burgers’ Zoo is gebouwd en waarin het 

op dit moment ligt, is geen onderdeel van de doelstelling en missie van het dierenpark. Het 

omliggende cultuurlandschap wordt gekenmerkt door aanwezigheid van verschillende historische 

buitenplaatsen en landgoederen met tuinen en parken in Engelse landschapsstijl. Het dierenpark 

grenst aan het boslandschap van de zuidelijke Veluwe dat gelegen is op de oostelijke en centrale 

zandgronden. Kenmerkend zijn de stuwwallen in deze regio. Burgers’ Zoo ligt op de stuwwal van 

Arnhem. Op het moment dat Burgers opende, was het bos nog deels in aanleg en was het aan de 

noordzijde aangrenzende landschap nog tamelijk open. In de ongeveer 100 jaar sinds de opening is 

de bosvorming aanzienlijk geweest. In de toekomst wil Burgers’ Zoo wel aandacht besteden aan het 

ecosysteem van het Veluws bos- en heidegebied. Burgers’ Zoo koestert zijn bomencollectie en wil 

het huidige cultuurlandschap onderdeel maken van de ambities voor de toekomst. Op dit moment 

richt Burgers’ Zoo de aandacht vooral op de “ecodisplays”, waarin ecosystemen uit diverse 

werelddelen zo nauwkeurig mogelijk zijn nagebouwd en aan bezoekers ten toon worden gesteld. 

Burgers’ Zoo is op dit moment niet aantoonbaar actief voor het huidige en historische 

cultuurlandschap. 

CASUS: Dierenpark Emmen, voorheen Noorder Dierenpark, Emmen (1935-2015) 

Dierenpark Emmen werd in 2015 gesloten. Dit park is opgenomen in dit onderzoek als casus. De 

casus heeft het doel te onderzoeken wat de positie van een gesloten dierentuin is in het historisch en  

actueel cultuurlandschap. Was er aandacht voor de geschiedenis van de oude dierentuin na de 

sluiting en ontstond er een nieuwe laag in het cultuurlandschap, of verdween het aanwezige 

cultuurlandschap in de ontwikkeling van de locatie na de sluiting? 

In 1935 opende Willem Oosting het Noorder Dierenpark. Na een onderzoek naar de haalbaarheid van 

een dierentuin in Emmen, waarbij naast Willem Oosting ook de gemeente Emmen betrokken was, 

blijkt dat met name Willem Oosting zeer overtuigd was van de kansen voor een dierenpark in het 

centrum van Emmen en Noord Nederland in zijn geheel. De locatie van 4,5 hectare, waarop het park 
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zijn eerste verblijven kon bouwen, was beschikbaar gekomen uit het bezit van de familie Oosting. In 

1938, 4 jaar na de start, vond er uitbreiding plaats toen een aangrenzend perceel van 4,5 hectare 

werd aangekocht. Oosting wilde een dierentuin bouwen en had daarvoor ruimte nodig. Daarmee 

werd duidelijk dat de keuze voor de locatie niet was gekoppeld aan het cultuurlandschap. De locatie 

waar het park gebouwd werd, in het centrum van Emmen, kende een langere geschiedenis. Emmen 

ligt in het esdorpenlandschap van Drenthe en heeft een aantal essen in de directe omgeving van het 

centrum van de stad die tot heden opvallend goed bewaard zijn gebleven. In dit cultuurlandschap lag 

voor de aanleg van het Noorder Dierenpark op deze locatie het eeuwenoude Willingegoed.  

 

 
Fig 3.2 Huidige beeld van de Savanne in het ‘Oude dierentuin’, Emmen. Bron: F. de Jong, juni 2021 

 

De doelstellingen van het Noorder Dierenpark waren niet gericht op behoud van het aanwezige 

cultuurlandschap, maar zowel bij de aanleg als bij alle ontwikkelingen van het park gedurende het 80 

jarig bestaan werden monumentale bomen en bomenrijen behouden en werd het open deel tot 

wildpark gevormd en bleef het open karakter behouden. Later werd dit open deel omgevormd tot de 

Savanne die in deze, eveneens open,  vorm altijd bleef bestaan. Op het moment dat het dierenpark 

in 2015  moet sluiten, zijn de bovengenoemde elementen nog aanwezig. De vraag over de invulling 

van de locatie ‘oude dierentuin’ is vanaf dat moment actueel, zowel bij de gemeente als bij de 

voormalige directeur van het dierenpark, belangenverenigingen en de bewoners. Het werd duidelijk 

dat er aandacht en ambitie is voor de toekomst van de ‘oude dierentuin’ en de historie van de locatie 

Willingegoed. Er zijn indicaties dat een bisschoppelijk hof (bisschop van Utrecht) aanwezig was op 

het terrein voordat Willingegoed gevestigd werd. Concrete bewijzen daarvoor zijn er op deze locatie 

niet. Maar belanghebbenden vinden dat ook dit aspect een plaats moet hebben in de historie van de 

locatie. Deze casus over Dierenpark Emmen laat zien dat het cultuurlandschap en zijn historie niet 

mogen niet verdwijnen. Dat vonden belanghebbenden in het verleden en vinden vele 
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belanghebbenden dat in 2021 nog steeds. Er was weinig draagvlak voor het opruimen van alle oude 

bebouwing en historische landschappelijke structuren. De casus laat zien dat de locatie ‘oude 

dierentuin’ in het centrum van Emmen een bestemming moet krijgen waarin alle betrokken partijen 

zich kunnen vinden. Dit betekent, volgens het inrichtingsplan van de gemeente, dat aandacht 

besteed wordt aan de historie en de nog aanwezige landschapselementen. De nieuwe invulling moet 

er een zijn waarin de geschiedenis leesbaar en aantoonbaar aanwezig is. Er is ambitie voor het 

ontwikkelen van een nieuwe laag in het cultuurlandschap waarin het oude landschap een 

prominente plaats krijgt. Er kan een gelaagdheid ontstaan met steun van de gemeente Emmen, 

bewoners en betrokken organisaties. De eerste resultaten van deze ambities zijn intussen te zien op 

de locatie van de ‘oude dierentuin’. 

 

3.2 Discussie 

Integratie van onderzoeksresultaten 

De vergelijking van de resultaten en conclusies van alle dierentuinen in dit onderzoek (tabel 3.1) en 

de synthese van resultaten, conclusies en de casus geeft de volgende inzichten: 

1. Er was in een dierentuin aandacht voor het cultuurlandschap bij de keuze van de locatie. Het 

betreft AquaZoo, Leeuwarden. Voor de drie andere dierentuinen was de keuze vooral gericht op 

beschikbaarheid van de locatie en de ligging in relatie tot goede bereikbaarheid en vervoer, met 

name een treinverbinding. Natuurlijk geldt dit ook voor AquaZoo. 

2. Voor alle dierentuinen blijkt dat er na de start gebruik van de locatie plaatsvond met aandacht 

voor het aanwezige cultuurlandschap.  

3. Bij de ontwikkeling van alle dierentuinen werd veel gebouwd, vervangen en aangepast. Steeds was 

daarbij aandacht voor het aanwezige cultuurlandschap en werd dat waar mogelijk behouden. 

4. Zowel Artis als AquaZoo maken in de presentatie en de exposities gebruik van het aanwezige 

cultuurlandschap. Dit geldt niet voor Burgers’ Zoo en het voormalige Dierenpark Emmen. Burgers’ 

Zoo en Artis hechten veel belang aan de aanwezige bomencollectie en beheren deze zorgvuldig.  

Casus Dierenpark Emmen; In dierenpark Emmen hadden de aanwezige waarden van het 

esdorpenlandschap een vanzelfsprekende positie, maar werden niet als zodanig gebruikt. Na sluiting 

van de dierentuin in 2015 is dat juist een van de unieke aspecten bij de ambities voor het erfgoed van 

de ‘oude dierentuin’.  

 

Antwoord op de probleemstelling 

Dit onderzoek is uitgevoerd met het doel de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap te 

onderzoeken en te beschrijven. Het onderzoek is uitgegaan van dierentuinen uit drie verschillende 

perioden van opening; 19e eeuw, eerste helft 20e eeuw en tweede helft 20e eeuw.  

De verschillen tussen de dierentuinen in relatie tot het tijdvak waarin zij openden blijken vooral 

betrekking te hebben op de locatie waar zij gevestigd zijn. Artis is gestart in 1838, in de Plantage, 

gelegen aan de toenmalige, oostelijke, rand van Amsterdam. Burgers’ Zoo en Dierenpark Emmen 

startten in de eerste helft van de 20e eeuw, respectievelijk in 1913 en 1935. Burgers ligt aan de rand 

van Arnhem, Dierenpark Emmen ligt in het centrum van Emmen. Beide dierentuin-locaties waren in 

de periode van de start onbebouwd en bevonden zich op  ‘gunstig gelegen’ terreinen in de stad. 

AquaZoo is, aan het einde van de 20e eeuw, in 1994, geopend. AquaZoo ligt buiten de bebouwde 

kom en heeft een locatie dicht bij de stad, in de nabijheid van goed openbaar vervoer en langs de 

provinciale weg. Dierentuinen van recente datum zijn veel vaker gevestigd buiten de bebouwde kom.  

Ligging buiten de bebouwde kom kan extra aandacht voor het cultuurlandschap mogelijk maken. 

AquaZoo heeft dit bewust gedaan. De vraag is of dit een trend is of een eenmalige keuze van 

AquaZoo. Vervolgonderzoek kan uitwijzen of dierentuinen van recente datum het cultuurlandschap 

bewust opgenomen hebben in het beleid, de missie en de doelen. 
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De verschillen tussen de startperioden van de dierentuinen geven geen aanleiding om aan te nemen 

dat aandacht voor cultuurlandschap meer of minder is. De cultuurlandschappen waarin de 

dierentuinen zijn gevestigd, hebben verschillende kenmerken, met meer of minder invloed van het 

aanwezige cultuurlandschap. Artis heeft, als oudste dierentuin, een rijk verleden, zowel het 

cultuurlandschap als het erfgoed kent een grote diversiteit en cultuurhistorische waarde. De positie 

van het cultuurlandschap is in de lange periode van bestaan van Artis altijd in beeld gebleven. Uit het 

feit dat ook de drie jongere dierentuinen aantoonbaar aandacht voor het cultuurlandschap hebben, 

ontstaat het beeld dat de vier dierentuinen in dit onderzoek een positie in het eigen 

cultuurlandschap herkennen en waarderen, ook al is de keuze van de locatie daar niet direct mee 

verbonden.  

 

Reflectie op de probleemstelling 

Fascinatie met natuur en het houden van dieren is een bekend fenomeen. Het houden van dieren 

heeft een lange geschiedenis. De mens heeft met het houden van dieren zijn macht en kennis over 

dieren kunnen tonen en op vele manieren geëxposeerd, zoals in menagerieën, museale collecties en 

dierentuinen. Dierentuinen zijn daarmee ook een voorbeeld van de relatie die de mens heeft met 

natuur, landschap en het houden van dieren.242 Een dierentuin wordt zelf onderdeel van het 

cultuurlandschap en geeft een beeld van de wijze waarop de mens dieren in gevangenschap kan 

houden. Veel locaties waar dieren gehouden werden, zijn verdwenen en in veel gevallen is daar in 

het landschap en het geheugen van mensen niet veel van behouden. De oorzaak van dit verdwijnen 

is te verklaren door het ontbreken van opvolgers van de oprichters en doordat de locaties gesloten 

werden en verdwenen of geheel van uiterlijk veranderden.243 Ook in dit onderzoek zijn de 

dierentuinen gedurende het bestaan, vanaf de start tot recent, veel veranderd. Voor de dierentuinen 

in dit onderzoek betreft het bij de start met name inspanningen van een bepaalde persoon die een 

grote ambitie heeft voor het bouwen van een eigen dierentuin. Voor Artis was dit Gerard 

Westerman, voor Burgers’ Zoo Johan Burgers, voor Dierenpark Emmen Willem Oosting en voor 

AquaZoo was dit Addy de Jongh. Opvallend is dat de dierentuinen ondanks deze persoonsgebonden 

start en ontwikkeling toch een herkenbare relatie laten zien met het cultuurlandschap. Er is mogelijk 

toch een verband tussen de wens om dieren te houden en het tonen en exposeren van dieren in een 

‘natuurlijke omgeving’.  

Zoals uit dit onderzoek blijkt, is het voorbeeld van de ‘Frei-anlagen’ van Carl Hagenbeck in het 

verleden veel gevolgd en heeft dit een impuls gegeven aan de latere bouw en aanleg van 

dierentuinen waarin biodiversiteit en conservatie belangrijke aspecten zijn.244 De relatie met natuur 

en cultuurlandschap is steeds dichtbij als het gaat om de bouw en ontwikkeling van de dierentuin. 

Daarbij valt op dat het nut en het bestaan van de dierentuin verbonden zijn aan bezoekers en 

waardering door de bezoekers. Voor alle dierentuinen geldt dat zij alleen blijven bestaan als er 

bezoekers zijn. Mooie en aantrekkelijke verblijven zorgen voor tevreden bezoekers. Een natuurlijk 

verblijf is daarbij een aantrekkelijk beeld voor de bezoeker. Echter, ook een natuurlijk verblijf is nog 

altijd een verblijf waarin de dieren in gevangenschap leven. Veel aandacht van de dierentuinen voor 

de beleving en de waardering van de bezoekers voor de expositie van de dieren verandert niets aan 

de gevangenschap waarin de dieren leven.245 Een fraai en diervriendelijk verblijf geeft de bezoeker 

het idee dat er sprake is van een natuurlijke, wilde situatie voor het dier. De nare aspecten van 

                                                           
242 Holtorf, C., 2008. Zoos as Heritage: An Archeological Perspective. International Journal of Heritage Studies. P 
5 
243 O’Regan, H., 2002. From Bearpit to Zoo. British Archaeology. P 19  
244 https://zooofthefuture.com/projects/ 
245 Rothfels, N. 2002. Savages and Beasts: the birth of the modern zoo. P 202 
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gevangenschap en de betrokkenheid van de bezoeker bij het in stand houden van deze situatie 

worden verzacht, de ambivalentie wordt door een ‘coping-strategie’ verzacht.246 

Het is relevant om hier op te merken dat inzet voor natuur en cultuurlandschap door dierentuinen 

met een vergunning mede wordt gevoed door de wet ‘Besluit houders van dieren, art. 4.12’ die een 

richtlijn voor conservatie en educatie kent. Deze richtlijn geeft de dierentuinen expliciet de 

verplichting om aandacht te besteden aan de voorlichting over wilde dieren, hun leefomgeving, en 

inzet voor het behouden van dieren in het natuurlijke cultuurlandschap (de natuurlijke omgeving).247 

Bovenstaande overwegingen kunnen bijdragen aan het begrijpen van de resultaten en conclusies van 

dit onderzoek over de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap.  

 

3.3 Aanbevelingen 

Dit onderzoek laat zien dat de dierentuinen in het onderzoek een positie hebben in het 

cultuurlandschap. Omdat het in dit onderzoek slechts een eerste verkenning betreft is het beeld nog 

onvolledig. Meer inzicht en kennis van de landschapsgeschiedenis van dierentuinen is nodig om in 

brede zin de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap, kwantitatief en kwalitatief, in beeld te 

brengen. 

Dit onderzoek betreft vier dierentuinen van de 13 NVD dierentuinen in Nederland. Naast de 13 NVD 

dierentuinen zijn er minimaal 54 andere dierentuinen. Daarnaast zijn er 20 gesloten dierentuinen in 

Nederland, waarvan de locaties nog niet onderzocht zijn. Onderzoek naar zowel gesloten als actieve 

dierentuinen kan voorzien in een nog tamelijk onbekend aspect van de landschapsgeschiedenis in 

Nederland. Tevens kan onderzoek van waarde zijn voor de toekomst van het cultuurlandschap van 

deze locaties in Nederland.  

De ontwikkelingen die plaatsvinden in moderne stadsontwikkeling en (landschaps)architectuur geven 

aanleiding om het begrip cultuurlandschap breder te definiëren. Landschapstypen waarin 

dierentuinen, natuur en biodiversiteit gekoppeld worden aan de stad van de toekomst hebben 

invloed op het begrip ‘landschap’ (Zoo-scape/City-scape). Volgend onderzoek naar de positie van de 

dierentuin in het cultuurlandschap en het stadslandschap kan hier goed bij aansluiten. De dierentuin 

van de toekomst, gelegen in de stad of nabijheid van de stad, kan van belang zijn voor positieve 

ontwikkelingen voor biodiversiteit en vertragen van de klimaatverandering.  

De diversiteit in soorten en vormen van dierentuinen is groot. Vergelijkend onderzoek naar de positie 

van dierentuinen in het landschap wordt gehinderd door de grote verschillen tussen de dierentuinen. 

Beleid, missie en doelstellingen lopen zeer uiteen in de verschillende dierentuinen, evenals de wijze 

waarop het bouwen en ontwikkelen plaatsvindt. Ook is er veel variatie in documentatie, rapportage 

en beschikbaarheid van bronnen bij de verschillende dierentuinen en belanghebbende organisaties.  

Vergelijking van de dierentuinen is bij beperkte beschikbaarheid van bronnen niet voor alle aspecten 

mogelijk, maar kan door breed bronnenonderzoek op een aantal thema’s wel succesvol zijn. Dit 

onderzoek laat zien dat er, ondanks beperkingen, kansen liggen voor het verkennen en onderzoeken 

van de positie van dierentuinen in het cultuurlandschap. 

Beschikbaarheid en kwaliteit van bronnen is uiteenlopend voor de dierentuinen. Veel verschil in 

beschikbaarheid van bronnen is er tussen private dierentuinen en dierentuinen die in samenwerking 

met publieke organisaties, zoals gemeente of universiteit, werken. Voor dit onderzoek is uitgegaan 

van een voldoende basis aan beschikbare bronnen bij de vier geselecteerde dierentuinen. Er zijn 

dierentuinen in Nederland  die geen archief hebben en geen missie en doelstellingen formuleren. 

Daardoor is het onderzoek moeilijker, maar niet onmogelijk. Wel geeft het een beperking in de 

                                                           
246 Veen, ten, A. 2013. De communicatie van Nederlandse dierentuinen met betrekking tot het houden van 
wilde dieren in de dierentuin. Master scriptie WUR. P 7. 
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volledigheid en diepgang van het onderzoek. Het kan in de toekomst een belemmering vormen voor 

het vergroten van het aantal te onderzoeken dierentuinen.  

Er lijkt een trend te zijn bij recente dierentuinen (tweede helft 20e eeuw en 21e eeuw) om het 

cultuurlandschap van de eigen locatie te betrekken bij de ontwikkeling en exposities (zie Hoofdstuk 

1, quick scan dierentuinen tweede helft 20e eeuw). De ligging buiten de stad en aan de rand van de 

stad kan voor dierentuinen een extra aanleiding vormen voor het vergroten van de aandacht voor 

natuur en het aanwezige cultuurlandschap. Dit kan een thema voor vervolgonderzoek zijn. 
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Bijlage: verslagen van interviews met deskundigen 

 

AquaZoo, Leeuwarden 

I. Jeroen Loomeijer, AquaZoo 

Kort verslag interview Fred de Jong met Jeroen Loomeijer, general manager AquaZoo Leeuwarden 

Datum interview  15 maart 2021 

In verband met de Corona-pandemie is een bezoek aan AquaZoo niet toegestaan en het interview is 

digitaal (telefonisch) uitgevoerd. 

 

Vragen en antwoorden betreffend de start, de ontwikkeling en de toekomst van AquaZoo. 

 

1. Is er bij de start van AquaZoo (Aqualutra) aandacht besteed aan het landschap en de natuur 

in en rondom de locatie (Kleine Wielen / Grote Ster). 

Antwoord Jeroen Loomeijer: 

De basis van AquaZoo is gelegd bij de start in 1994 als Aqualutra. Daarvan zijn onder anderen het 

fundament van het toenmalige openlucht zwembad de Groene Ster behouden en nog in gebruik voor 

de huidige bebouwing. Het filter van de waterinstallatie is nog steeds dezelfde als die van het oude 

zwembad. Tevens is het belang van het zoete water behouden als thema in AquaZoo. 

2. Is bij de bouw en ontwikkeling van de dierentuin aandacht besteed aan de architectuur van 

de verblijven in relatie tot de omgeving (landschappelijke inpassing). Soms is dierenwelzijn en 

beleefbaarheid van het zien van de dieren belangrijker dan de bouw. 

Antwoord Jeroen Loomeijer: 

De gebouwen in het park zijn aangepast aan de functies voor dierenwelzijn en het exposeren van de 

dieren. De bebouwing is aangepast aan de moderne voorschriften. De functie gaat voor het 

landschappelijk inpassen. Er is een mix aan gebouwen in het park. Enkele oude delen zijn bewaard, 

maar niet op basis van cultuurlandschap of bouwgeschiedenis. 

3. In de ontwikkeling van Otterpark naar AquaZoo is er veel veranderd. Is daarbij ook een 

combinatie gemaakt tussen landschap / natuur en de locatie van AquaZoo in de Kleine Wielen 

(Veenweidegebied van Friesland). 

Antwoord Jeroen Loomeijer:  

Waar mogelijk wordt aandacht besteed aan inpassing van bebouwing, het heeft geen prioriteit. 

4. In de Visie / Missie van AquaZoo wordt aangegeven dat natuur en milieu belangrijk zijn en 

dat AquaZoo mens en natuur wil verbinden. Is deze visie basis voor het verbinden van omgeving en 

landschap met de bouw en ontwikkeling van AquaZoo? 

Antwoord van Jeroen Loomeijer: 

Er is in de periode vanaf 2000 tot 2015 geen aandacht geweest voor andere diersoorten. Dat is 

veranderd nadat het park in 2015 is overgenomen door Libéma. Libéma heeft ingezet op minder 

dieren, meer ruimte per dier en meer natuur laten zien. Er is aandacht voor het zoete water en de 

regionale natuur, bijvoorbeeld het waddengebied. Er worden natuurlijke habitats getoond met de 

inheemse dieren die daarbij horen. 

Educatie is in de huidige missie en visie erg belangrijk. De dieren worden getoond in een 

handelingsperspectief. Natuur en milieu zijn belangrijk, de dieren leven in een natuurlijke omgeving, 

Libéma besteedt in AquaZoo aandacht aan de regionale natuur om zodoende mens en natuur bij 

elkaar te brengen. 

In dit verband noemt Jeroen Loomeijer ook de samenwerking in de regio met AquaZoo, bijvoorbeeld 

de Fügelpits opvangcentrum, vanwaar dieren soms verhuizen naar AquaZoo. 
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5. Ik zoek naar documenten waarin historie en ontwikkeling zijn vastgelegd. Misschien is er een 

vereniging vrienden van AquaZoo? 

Antwoord Jeroen Loomeijer: 

Jeroen geeft aan dat er op dit moment nauwelijks historische documentatie is. Zij zien graag 

informatie tegemoet die er elders te vinden is over AquaZoo. 
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II. Theo van Gelder, voorzitter stichting Groene Ster Duurzaam, Leeuwarden 

Datum interview dinsdag 16 maart 2021 

telefonisch interview. 

 

Theo van Gelder heeft een aantal aspecten benoemd over het gebied de Groene Ster: 

1. Over het gebied en de gemeente: 

Tot voor kort was het gebied van de Groene Ster gelegen in de gemeente Tietjerksteradeel.  Het 

archief van de gemeente is voor een groot deel nog in beheer bij deze gemeente. Het archief is in 

beheer bij Schelte de Beer  

2. Positie van de provincie 

De provincie heeft voor het toenmalige Otterpark subsidies verleend.  De subsidieaanvragen en 

vergunningen daarbij zijn te vinden in het provinciaal archief. 

3.  Over de historie van de Groene Ster en de locatie: 

Theo geeft aan dat documentatie te vinden moet zijn bij het Historisch Centrum Leeuwarden, Het 

rijksarchief (nationaal archief?) en m.b.t landelijk beleid en landelijke beleidsnota’s is er het archief 

van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Via de griffier te benaderen. 

4. Informatie vanuit de Stichting Groene Ster Duurzaam 

De website van de Stichting is vrij te gebruiken, als daarbij de naam van de auteur genoemd wordt.  

https://groenesterduurzaam.nl/historie/ 
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III. Jan Oostenbrug. Accounthouder, projectleider van Grontmij (tegenwoordig SWECO, Groningen) in 

de periode 1992 – 1993.  Jan Oostenbrug was projectleider voor het bouwproject Aqualutra. 

Datum (telefonisch) interview:  29 maart 2021. 

 

1. Over de functie van Jan Oostenbrug ten tijde van de bouw van het Otterpark. 

Jan Oostenbrug was rayonleider bij Grontmij voor het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen ten 

behoeve van het leefgebied van de otter. Onder andere in het Nationaal Park de Oude Venen. Ook 

voor het Otterpark was zijn kennis van het gebied van de Kleine Wielen nuttig. Jan Oostenbrug is 

opgegroeid in Tytsjerk en was bij het buitengebied en de natuur (de familie had een boerenbedrijf) 

betrokken in zijn jeugd. In de periode voor het ontwikkelen van de Groene Ster in de jaren tussen 

1960 en 1965 was het mogelijk om per roeiboot vanuit Tytsjerk naar het toenmalige zwembad in de 

Grote Wielen te varen. Jan Oostenbrug heeft enkele keren otters gezien in zijn jonge jaren. 

2. Over de ontwikkeling van de Groene Ster. 

De gemeente Leeuwarden, dienst sport en recreatie, had problemen met de exploitatie van het 

Zwembad op de locatie van het latere Otterpark. Het gebied werd bestemd tot Groene Ster en 

daarvoor heeft Heidemij (het huidige ARCADIS) de opdracht gekregen om een recreatiegebied aan te 

leggen op basis van een rendabel projectontwikkelingsplan. Door de aanleg van de golfbaan, het 

winnen van zand en het bouwen van een aantal woningen (de zogenaamde “Potloodwoningen” aan 

de rand van de Groene Ster) is hieraan invulling gegeven. De gemeente bood aan de Stichting 

Otterstation Nederland (SON) de mogelijkheid om het Otterpark te bouwen op de locatie van het 

zwembad, dat gesloten werd. Grontmij werd betrokken bij de ontwikkeling van het Otterpark. Het 

voormalige moerasgebied werd ontwikkeld tot recreatiegebied de Groene Ster. 

3. Over de periode van bouw van het Otterpark en Otterstation. 

Het fundament van het aanwezige zwembad “De Groen Ster” werd gebruikt voor de aanleg van de 

bebouwing van het Otterpark. Dit was deels vanwege de beperkte financiële middelen.  Bij de bouw 

van het park is uitgegaan van zoveel mogelijk behoud van de natuurlijke omgeving, het petgaten 

gebied. De bron die is aangelegd voor het voeden van de beek in het park is tevens van belang 

geweest voor de educatieve waarden die het water heeft als bron voor het leefgebied van de otter 

en de ligging van het Otterpark in het veenweide gebied. 

4. Over het ontwerp en de bouw van het park. 

De inrichting en planvorming voor het park was in handen van Tjerk Wassenaar en Ruurd Bijlsma. Zij 

hadden aandacht voor de natuurlijke aspecten die het gebied kenmerken en ontwierpen de bron, de 

loop en ligging van de beek, de verblijven en de inpassing  in de omliggende petgaten van de Kleine 

Wielen. 

Architect Jan Dorenbosch, van het gelijknamige bureau uit Gytsjerk, heeft de gebouwen van het 

Otterpark ontworpen. 
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Interviews Artis. 

 

I.  prof dr. Erik de Jong.  

Artis – hoogleraar emeritus Cultuur, Landschap en Natuur, UvA. 

 

Gesprek met Erik de Jong (telefonisch) op 31 maart 2021. 

Erik de Jong heeft in zijn functie als hoogleraar voor de Artis Academie veel betekend voor de 

veranderingen die in Artis in gang gezet zijn in de afgelopen 15 jaar. 

 

Erik de Jong heeft in het korte interview  de volgende tips en opmerkingen voor mijn onderzoek 

meegegeven: 

1. Over de Artis bibliotheek: 

Hans Mulder, de bibliothecaris heeft een nuttig boek geschreven over de bibliotheek van Artis: 

De natuur op papier-175 jaar Artis bibliotheek. 2013. Athenaeum, 144 pgs. 

2. Over het masterplan voor de aanpassingen van Artis in het kader van ontwikkeling en 

modernisering: 

Er is een belangrijke herwaardering voor het parklandschap. Artis is het tweede stadspark van 

Amsterdam, na het park dat door Lodewijk Napoleon is aangelegd. Er is nu herwaardering van het 

parklandschap. Dat betekent dat bomen, stadsnatuur en erfgoed een prominente positie krijgen. In 

dit kader is het belangrijk om het proefschrift van Esther Grambergen te lezen (promotie TU Delft). 

In juni verschijnt een tweede proefschrift over de ontwikkelingen in Artis. 

3. Over achtergronden van de dierentuin en de positie van de moderne dierentuin is een 

belangrijk boek geschreven door David Hancocks over de her-evaluatie van bestaan en nut van 

dierentuinen. (N.B. Fred de Jong: dit heb ik gebruikt in het theoretische kader voor mijn scriptie. Het 

betreft de rol van de moderne dierentuin in conservatie, biodiversiteit en educatie).  

4. Over de positie van de dierentuin in het stadslandschap 

Artis speelt een belangrijke rol in Amsterdam. Er is een brede ruimtelijke opgave voor de stad om 

Artis een duidelijke positie te geven in zowel het stads als het cultuurlandschap. Artis is meer dan een 

dierentuin en er is een context waarin de dierentuin en omliggende bebouwing en parkstructuur 

wordt beheerd en ontwikkeld. 

5. Erik de Jong heeft mij vervolgens via de email een aantal artikelen (Gramsbergen, Hancocks, 

themarondleiding) gestuurd die goed aansluiten bij het onderzoek naar de positie van Artis in het 

landschap en de ontwikkelingen in de afgelopen periode. 

Erik de Jong zal mij per post nog een boek sturen. 
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II. Thijs de Zeeuw 

Landscape Architect.   WEBSITE:  Insta Nature Optimist 

 

Gesprek met Thijs de Zeeuw (telefonisch) op 6 april 2021. 

 

Op 6 april heb ik een gesprek gevoerd met Thijs de Zeeuw over diverse aspecten van Artis en de 

moderne dierentuin. Thijs is nauw betrokken bij het project Zoo of the Future  

( https://zooofthefuture.com/projects ) 

Daarnaast heeft Thijs de Zeeuw in de afgelopen jaren bijgedragen aan ontwerp en realisatie van 

diverse dierenverblijven in Artis. 

1. Over het ontwerp en de bouw van dierentuinen (DT) in het algemeen: 

Er is bij elke DT bij de start een situatie van waaruit het ontwerp en de bouw vorm krijgt. Er is dus 

geen blauwdruk of een ideale startsituatie. Een DT ontstaat organisch, stap voor stap. Wel zijn er 

startpunten en basisgedachten etc., die gebruikt worden bij het ontwerp en de bouw. Zo heeft Artis 

gebruik gemaakt van de 6 basisprincipes in de afgelopen jaren.  

2. Over de start en aanleg van Artis en herkenbaarheid van het oorspronkelijke 

cultuurlandschap: 

Er is voor Artis gekozen voor ontwerpen met aandacht voor de situatie van de locatie: de Plantage. In 

de ontwikkeling van Artis is gereageerd op de Plantagebuurt en de bestaande situatie. Belangrijk 

principe was volgens Thijs de Zeeuw dat aangesloten werd (ook nu nog) op de stad.  

Thijs de Zeeuw noemt hier als eerste de aanleg van de 3 vijvers in Artis die allen ontstaan zijn uit de 

Nieuwe Prinsengracht die in Artis-gebied gelegen was.  

Als tweede noemt Thijs de Zeeuw de aandacht voor het erfgoed, zoals bijvoorbeeld het café Eik en 

Linden waarin het Wilde Honden verblijf is gebouwd.  

Als derde noemt Thijs de Zeeuw de ontwikkeling van de strook grond aan de Plantagedoklaan, 

grenzend aan Artis. Hier reden treinen langs, het was tevens overslaggebied voor goederen die hier 

in opslag lagen in het Entrepôtdok. In dit gebied zijn in oorlogstijd ook onderduikers gehuisvest en 

werd door het verzet het bevolkingsarchief opgeblazen. Na verwerving van deze strook grond door 

Artis is er bij het aanleggen van verblijven voor de olifanten (door Thijs de Zeeuw) aandacht besteed 

aan de historie en het behouden van zichtlijnen en is er toch een creatief nieuw verblijf gebouwd. 

3. Over aandacht voor het cultuurlandschap in de geschiedenis van Artis: 

In de jaren 20 van de 20e eeuw en er door Thijsse en Heijmans aandacht besteed aan lokale natuur in 

Artis. Zo is het “veentje” ontstaan met daarin de bekende planten en dieren van de “Verkade 

Albums” van Thijsse.  

Daarnaast is, als tweede voorbeeld, de Uilenruïne opgeknapt en is daarbij gebruik gemaakt van 

baksteenresten uit het voormalige kasteel Brederode. Ook is de ruïne gebouwd met het doel 

inheemse fauna en flora te huisvesten en exposeren. Later zijn er sneeuwuilen geplaats, dus 

afwijkend van de inheemse uilen. 

Zowel het Veentje als de Ruïne zijn in Artis terug te vinden en kunnen gezien worden als aspecten 

van het oorspronkelijke cultuurlandschap van Artis (in ruime omgeving gezien). 

Dan is er als derde voorbeeld het Diorama van Heijmans. Dit toont natuur van de duinen. (aanvulling 

Fred de Jong: ook het duinlandschap is nabij Artis veel aanwezig en is deel van de Nederlandse 

kuststrook met daarachter de lager gelegen veenweides). 

4. Over de DT als deel van de stad: 

Thijs de Zeeuw geeft aan dat hij de stad als deel van de natuur ziet. Het is in zijn ogen net zo zeer een 

natuurlandschap als andere landschappen: “Cityscape”. 

Er vindt een vervaging plaats van de grens tussen DT en stad. In dit vage grensgebied is ook plaats 

voor Dieren en natuur. 

https://zooofthefuture.com/projects
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Thijs de Zeeuw ziet het grote aquarium met stadsvissen als een voorbeeld waar de menging van 

dierentuindieren en inheemse dieren plaatsvindt. Ook als is dit in verband met wet- en regelgeving 

niet zomaar te realiseren (denk aan invasieve exoten etc.). Een kooi is daarbij niet nodig, de dieren 

redden zich goed en kunnen ook uitvliegen. Zo zijn bijvoorbeeld watervogels (Kwakken) uitgevlogen 

en hebben zich elders gevestigd (Amsterdam Noord). Op deze manier ontstaat volgens Thijs de 

Zeeuw de DT van de toekomst. Geen grenzen met het cultuurlandschap en een verband tussen stad, 

natuur en biodiversiteit. 

5. Over de aanpak van Artis in de toekomst en de DT van de toekomst: 

De DT is ook een museum die laat zien welke dieren er gehouden worden en wat de collectie door de 

tijd heen is. Een museale functie. Dat is maar een deel van het nut en doel van DT volgens Thijs de 

Zeeuw. 

Dieren zijn deel van het landschap, er wordt met fokprogramma’s gewerkt aan behoud en beheer. 

Maar hier horen ook planten bij. Op dit moment is de aanpak nog versnipperd, dat zou minder 

moeten worden. Landschapsarchitecten denken in termen van aanplant van groen, flora en geen 

fauna. Thijs de Zeeuw wil naar een integratie toewerken. Maar teveel in erfgoed en thema’s werken 

doet geen recht aan het belang van de doelstelling van de DT:  het houden en tonen van dieren. Zijn 

kritiek op Artis is dat er in het Masterplan maar 8 pagina’s van de 150 pgs aandacht voor de dieren is. 

6. Algemeen 

De toekomst van Artis ligt in het overgaan van de tradities die in 150 jaar Artis zijn opgebouwd naar 

het principe van werken aan ontwikkeling van Artis als laboratorium en experimenteel functioneren. 

De aandacht zal zich dan moeten richten op het voorkomen van uitsterven van soorten en 

ondersteunen van biodiversiteit. 

De DT in de oude formule ligt onder vuur. Soortbeheer en exposities op zich zijn niet voldoende en 

misschien zelfs een niet legitiem doel. Juist de extra rol en inzet van de DT voor biodiversiteit en 

voorkomen van extincties geven kansen voor de DT van de toekomst:  “Zoo of the Future”. Een 

voorbeeld hiervan is de open dierentuin van Innsbruck. Het niet respecteren van landschap en 

ondersteunen van biodiversiteit zijn in de toekomst niet haalbaar als DT – functie.  Zo is volgens Thijs 

de Zeeuw Wildlands Emmen een voorbeeld van een DT met een niet meer haalbaar uitgangspunt 

omdat cultuurlandschap, behoud van natuur en landschap daar uit beeld zijn geraakt. 

  

  



117 
 

III.  Bart de Hartog 

Architect, verbonden aan ZOOFTHEFUTURE  ( https://zooofthefuture.com/projects ) 

 

Gesprek met Bart de Hartog op 8 april 2021 

Tijdens het gesprek met Bart de Hartog zijn diverse onderwerpen besproken, voornamelijk over de 

positie van de dierentuinen (DT) in de stad en in het cultuurlandschap. Over Artis is beperkt 

gesproken. 

 

Onderwerpen en vragen waarover Bart de Hartog zich heeft uitgesproken: 

1. Over het belang van het landschap: 

Bart de Hartog geeft aan dat hij vooral de laatste decennia het belang van landschap herkent in de 

visie en ontwikkeling van DT. De positie van landschap was niet of weinig aanwezig bij de start van de 

oudere DT. Vooral het belang van de collectie dieren is op dat moment belangrijk. Ook werden de 

dieren vooral in eenvoudige verblijven gehouden die weinig ruimte boden aan de dieren.  

2. Over de veranderingen die Bart de Hartog ziet in het houden van dieren en de DT: 

In de loop van de geschiedenis kun je volgens Bart de Hartog terugzien welke filosofie de DT 

ontwerpers hanteerden bij het bouwen en ontwikkelen van de DT. In eerste instantie is het alleen 

een collectie huisvesten. Dit verandert als meer kennis en inzicht ontstaat in het leven en het 

leefgebied van de dieren. Daarnaast is er toenemende belangstelling voor de architectuur en aanleg 

van de verblijven en de DT. Op een zeker moment is de architectuur het uitgangspunt bij het bouwen 

van de verblijven (denk aan London Zoo, pinguïn verblijf etc.). Er worden prachtige bouwwerken 

gerealiseerd. Vaak zonder besef van de leefwijze van de dieren.  

Er ontstaat steeds meer inzicht in diergedrag en er is empathie bij de bezoekers en de verzorgers 

voor de dieren. Daardoor worden de verblijven steeds meer aangepast aan de dieren.   

Dan is er de wens van de DT ontwerpers en DT eigenaren om de Dieren te tonen zonder tralies en in 

een natuurlijke omgeving en toch goed waar te nemen en te ervaren door de bezoekers.   

3. Over het steeds kritischer publiek en toenemende belangstelling voor het houden van dieren 

en zorg voor de dieren: 

Bart de Hartog ziet een toename voor het landschap bij de dierentuinen en de aanleg van de 

dierenverblijven. Wel ziet Bart de Hartog vooral dat dierentuinen in de stad liggen en dus een 

stedelijke omgeving hebben. Maar juist de historie kan laten zien dat er mogelijk wel meer te zien is 

in de DT van het historische landschap. Dit onderzoek is daarvoor een prima middel en kan helpen 

het inzicht en de ontwikkeling van DT te kennen en de positie in het landschap te laten zien.  Waar 

raken de dieren en het landschap elkaar en kan dat in de dierentuin gerealiseerd worden? Het beeld 

van een zebra in een Hollands landschap (Schilderij K. Willlink) kan juist het bewustzijn over 

landschap prikkelen. Daarom is een toekomst van de DT met aandacht voor landschap en het 

vervagen van de grens tussen DT en stedelijke of cultuurlandschappelijke omgeving een nuttig 

aandachtspunt. Het contrast is mooi en kan effectief zijn voor de ervaring en het leren van de 

bezoekers. 

4. Over de toekomst van de DT: 

Bart de Hartog ziet het belang van kritische beschouwing van nut en doel van de dierentuinen. Er 

moet aandacht zijn voor natuur en landschap. Juist in het stedelijke gebied moet ruimte komen voor 

landschap en natuur en biodiversiteit. Daar kan een rol liggen voor DT (zie ook ZOO OF THE FUTURE). 

Kritisch zijn op het bestaan en bestaansrecht van DT is volgens Bart de Hartog belangrijk gezien de 

steeds knellender omstandigheden van de natuur en de dieren en het beperkte leven dat DT aan 

Dieren kunnen bieden. 

https://zooofthefuture.com/projects
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Bart de Hartog heeft het idee dat er een universeel beeld van de DT is ontstaan. Uit zijn onderzoek 

lijkt duidelijk te worden dat alle DT over de wereld een zelfde vorm, aanpak en visie hebben 

ontwikkeld. 

 

Dit onderzoek kan laten zien dat er mogelijk meer landschappelijke aspecten een rol spelen en een 

dimensie kunnen toevoegen aan een meer integrale vorm van DT, een vervaagde grens tussen 

landschap, stad en DT  (City-scape, cultuurlandschap). 
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Interviews Burgers’ Zoo  

 

I. Interview Stef van Campen, ontwerper in dienst van BZ. Achtergrond: Landschap- en  

tuinarchitect. 

Datum:  6 mei 2021 

 

Het interview is telefonisch uitgevoerd i.v.m. Corona. Bezoek aan BZ is nog niet mogelijk op dit 

moment. 

 

Stef van Campen heeft een aantal vragen beantwoord. Hieronder samengevat de antwoorden van 

Stef van Campen: 

1. Over de historie van de natuurlijke verblijven die uiteindelijk hebben geleid tot de 

ontwikkeling en realisatie van ecodisplays merkt Stef van Campen op dat BZ  hier heel veel tijd en 

geld in heeft gestoken en zoveel mogelijk de natuur en het ecosysteem nabootst. De principes van 

Carl Hagenbeck zijn een rode draad in het beheer en houden van de dieren in BZ. In het Masterplan 

2017 – 2027 (ontworpen i.s.m. Bart Jansen ontwerp) wordt niet heel concreet ingegaan op de aanpak 

die in de toekomst zal worden gehanteerd. Het is een schets van mogelijkheden, die in eerste 

instantie alleen bij de ontwerpers en de directie ingezien kunnen worden. Er vindt geen publicatie 

plaats, zowel in als extern is het een vertrouwelijk document. Doel is verkeerde verwachtingen en 

onrust over wijzigingen in BZ te voorkomen. 

Wel is intussen duidelijk dat een aantal verblijven aan renovatie dan wel vervanging toe zijn.  

2. Over de invloed en aanwezigheid van de mens in ecodisplays merkt Stef van Campen op dat 

vooral de natuur en het ecosysteem in beeld worden gebracht. Bij enkele exposities is ook het werk 

en de invloed van de mens in beeld (bijvoorbeeld het tonen van rijstvelden van rijstboeren). Het 

krijgt daar echter niet specifiek de naam cultuurlandschap dan wel de aandacht vanuit de mens op 

het landschap en vice versa. 

3. Over de regionale natuur in BZ merkt Stef van Campen op dat dit wel een wat lagere plaats 

op de lijst van BZ heeft. Er is geen aandacht voor natuur en dieren van de Veluwe en de stuwwallen. 

Wel is er aandacht voor de inheemse en oude bomen die al langer in het park staan. Deze worden 

gekoesterd en er is bewust gekozen voor het niet planten van struiken en groen als aankleding van 

de randen van verblijven en paden etc.  

De ambitie van BZ is om het Veluwse ecosysteem en het landschap van de Veluwe met heide en 

stuifzand meer in beeld te brengen in de nabije toekomst en dit in te bedden in BZ aanbod. 

4. Er is gekozen voor het vasthouden aan het beeld van de beboste omgeving van BZ.  Daardoor 

worden de bomen in het park, die vaak ouder dan 100 jaar zijn, beschermd en gekoesterd. Soms lukt 

dat niet i.v.m. verbouwingen en bedrading/routing. 

5. Over het terrein van BZ dat 45 hectare groot is en waarop voor de start van BZ een 

schietbaan lag meld Stef van Campen dat er nog een overblijfsel is in de vorm van de zandheuvel die 

de kogels bij het oefenen op de schietbaan opving. Deze heuvel ligt in het deel waar BZ de kantoren 

en onderhoudsgebouwen heeft gebouwd. Verder is van de baan en de historie geen concreet gebruik 

gemaakt in de expositie en de historie van BZ. Cultuurhistorie is geen deel van de educatie die BZ 

verzorgt.  

6. Over de relaties die Burgers’ Zoo heeft met de gemeente Arnhem merkt Stef van Campen op 

dat deze goed is. Er zijn weinig wrijvingen, er is geen subsidie van de gemeente buiten normale 

regelingen voor alle bedrijfsleven. Burgers ligt aan de rand van de stad Arnhem. Ook bewoners die in 

de buurt wonen hebben weinig of geen bemoeienis en weinig klachten of discussie met BZ. De 

huidige directeur en zijn partner wonen naast BZ. Het oude familie huis naast de oorspronkelijke 

ingang is in gebruik als werkplek voor een bedrijf (verhuurd door BZ).  
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7. Het Archief van BZ (ABZ) is niet toegankelijk voor buitenstaanders. Het wordt beheerd door 

mw. J. Nieuwstadt-van Hooff. 
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II. Interview de heer Rudolf Jekel, stedenbouwkundige, lid van wijkvereniging Burgemeesterswijk  

Arnhem. 

30 jaar lid van de commissie leefomgeving, inwoner vanaf 1975. 

Datum:  7 mei 2021 

 

Het interview werd telefonisch gehouden. De heer Rudolf Jekel is jarenlang betrokken bij de 

Burgemeesterswijk in Arnhem en daarbuiten. Direct grenzend aan BZ ligt de wijk Alteveer,  ook 

daarover heeft de heer Rudolf Jekel deskundigheid.  In het gesprek zijn diverse aspecten 

doorgenomen aan de hand van vragen die voor het onderzoek van belang zijn. 

1. Over het belang van het cultuurlandschap voor de bewoners van de aan BZ grenzende wijken 

geeft de heer Rudolf Jekel aan dat er een groeiende interesse is voor de historie en de rijkdom die dit 

deel van Arnhem bezit. Hij geeft aan dat de term Arnhems Arcadië in gebruik is genomen om de 

rijkdom van het gebeid te benoemen. Met name de landgoederen rijkdom is daar de basis voor. De 

landgoederen zijn gratis toegankelijk. Dat in tegenstelling tot BurgersZoo en het Openlucht museum.  

2. Over de historie en de fysisch geografische ligging en het ontstaan en ligging  van de stuwwal 

en de natuur die daarbij gaat is volgens de heer Rudolf Jekel niet heel veel aandacht. Wel is er 

belangstelling vanuit in natuur geïnteresseerden voor de begraafplaats Moskowa, dichtbij de BZ 

gelegen.  

3. Over het beleid en de betrokkenheid van de gemeente Arnhem bij BZ en het 

cultuurlandschap op locatie. De heer Rudolf Jekel geeft aan dat de gemeente werkt met 

omgevingsvisies en dat daar op dit moment weinig acties zijn voor de locatie BZ. Wel is belangrijk dat 

de gemeente het aanvragen van kapvergunningen heeft afgeschaft. Hierover is veel strijd ontstaan. 

Er is een belangengroep Bomenbond genaamd die het kappen van bomen wil tegengaan. Veel 

bomen zijn door de gemeente intussen gekapt in verband met infrastructuur en uitbreiding van de 

stad,  bv langs de Schelmseweg en in de wijk Klarenbeek. Het bestemmingsplan geeft aan waar wel 

of geen groenbestemming ligt in de stad. Op locaties waarop een groenbestemming rust moet wel 

een aanlegvergunning aangevraagd worden. 

4. De wijken in de omgeving van BZ. De heer Rudolf Jekel geeft aan dat deze vanaf 1900 

gebouwd zijn, de periode waarin op de Veluwe nog veel heide en stuifzand is. Aan de noordelijke 

rand van Arnhem liggen de landgoederen die daar vanaf  ongeveer 1700 werden gebouwd. Deze 

lagen in een omgeving met kleine akkers (kampen), moestuinen, boomgaarden en weides voor vee. 

De Zuidelijke rand van de Veluwe was groener als gevolg van de gunstige grondwater voorziening en 

de bronnen / sprengen die er voor zorgen dat er molens en huizen en landgoederen gebouwd 

kunnen worden. 

De heer Rudolf Jekels geeft aan dat vanaf het centrum van Arnhem de stad in noordelijke richting de 

vorm van een hand heeft, de vingers geven wegen en bebouwing aan, tussen de vingers liggen de 

landgoederen. Er ontstaat op deze wijze een gevarieerd cultuurlandschap met aan de rand van de 

uitbreiding de locaties waar oefenterreinen van het leger lagen en later Burgers Dierenpark en het 

Openluchtmuseum een locatie kregen. Deze locaties liggen aan de rand van de groene zone rond de 

Noordzijde van Arnhem en vormden rond 1900 de overgang van het bebouwde gebied naar de 

Veluwe. Het is een licht heuvelig deels bebost en deels open cultuurlandschap.  

5. Over de vegetatie merkt de heer Rudolf Jekel op dat de aanplant van naaldhout in de huidige 

tijd minder steun heeft en dat er een groeiende interesse is om meer inheemse loofbomen aan te 

planten. En dat de huidige trend zich ook meer richt op het opnieuw ruimte geven aan verstuiving op 

de Veluwe. 

6. Bronnen over dit specifieke deel van Arnhem zijn schaars. De heer Rudolf Jekel geeft aan dat met 

name ansichtkaarten voor hem een dankbare bron zijn.  

 



122 
 

III. Interview Mw. Constanze Mager, bioloog, hoofd afdeling educatie Burgers’ Zoo 

Datum:  11 mei 2021 

 

Een telefonisch interview vond plaats op 1 mei. Toegang tot Burgers’ Zoo (BZ) is nog niet toegestaan 

in verband met de Corona pandemie. Met Constanze Mager heb ik gesproken over het ontstaan van 

het Dierenpark en de ontwikkeling en keuzen voor de collecties in relatie tot inheemse diersoorten 

en het cultuurlandschap van de locatie in Arnhem Noord. 

1. Over de keuze voor de locatie in Arnhem geeft Constanze Mager aan dat de heer Burgers op 

zoek was naar een geschikte plaats voor de Dierentuin, niet zozeer een landschap of omgeving. De 

Gemeente Arnhem was positief over de komst van een Dierentuin. Daar is Johan Burgers door 

aangetrokken. De gemeente wilde naast het Openluchtmuseum een extra attractie die het mogelijk 

maakte om in dit deel van Arnhem, waar voor recreatieve invulling voor gekozen werd, een dag-

vullend bezoek mogelijk kon worden. In de startperiode was een bezoek aan het Openluchtmuseum 

niet meer dan een halve dag. Dit was voor BZ ook het geval na de start in 1923. Burgers had daarmee 

een mooie ruime locatie, gesteund door de gemeente en kansrijk voor goede bezoekersaantallen 

vanwege de combinatie met het Openluchtmuseum. Intussen is een combinatie van beide attracties 

al lang niet meer een optie. Zowel Openluchtmuseum als BZ zijn dag-vullende recreatieve doelen. 

2. Het terrein waarop BZ werd gebouwd was, zo geeft Constanze Mager aan, ook erg geschikt 

vanwege de aanwezige bomen en struiken structuur. Dit bood mogelijkheden voor het bouwen van 

verblijven in een parkachtige structuur. Het bomenbestand was een aanvulling, bij elkaar een goede 

locatie voor de start van BZ. Het landschap van de Veluwe was niet in beeld, evenals de ligging op de 

Stuwwal van Arnhem.  

3. Constanze Mager geeft aan dat momenteel BZ direct bij het parkeerterrein grenst aan N2000 

gebied. Deze aangrenzende gebieden zijn in verband met verkrijgen van vergunningen en eventuele 

uitbreidingen van het Dierenpark nog wel een belemmering. De ligging naast het N200 gebied is geen 

aanleiding om het lokale en regionale cultuurlandschap een positie te geven in het park of in de 

exposities of de educatie. 

4. Over de collectie en het beleid voor de samenstelling van de soorten in BZ geeft Constanze 

Mager aan dat BZ zich concentreert op de tropische flora en fauna. Er is een heemtuin en er zijn 

enkele inheemse diersoorten. Echter het accent ligt op tropische ecosystemen omdat daarin de 

specialisatie  van BZ ligt en de niches in de Nederlandse dierenruinen een balans kan vinden. Elk 

Dierenpark moet zijn niche vinden. BZ doet dit in de ecodisplays met tropische flora en fauna. Daarbij 

komt dat in Nederland een grote dichtheid van Dierenparken bestaat. De grootste dichtheid van 

Europa. Daarnaast heeft BZ een Dierentuin in de nabije omgeving, vlakbij Doetinchem. Dit park ligt 

vlakbij de grens, in Duitsland. In dit park worden Europese soorten gehouden.  

Het houden van inheemse soorten vindt BZ ook lastig omdat de dieren vaak nachtactief zijn of erg 

moeilijk te houden. Wel heeft BZ de goudjakhals in de collectie, een invasieve exoot in Nederland die 

mogelijk voor de regionale natuur in beeld komt en op deze manier een binding met het eigen gebeid 

kan geven. Het is echter vooral toeval waarop dit thema is ontstaan. 

5. Over het stuwwallandschap en de Veluwerand geeft Constanze Mager aan dat dit nog niet in 

beeld is bij BZ maar wel is er aandacht vanuit BZ voor de regionale betrokkenheid van natuurgidsen 

en de plaatselijke IVN afdeling. Er is een lange traditie met vrijwilligers inzet, er is een team van 200 

vrijwilligers. Zij zorgen onder andere voor de heemtuin en verzorgen talloze rondleidingen door BZ.  

6. Constanze Mager vertelt over de specialisatie van BZ voor tropische ecosystemen en het 

onderzoek dat daarvoor wordt uitgevoerd. BZ stimuleert en steunt dit onderzoek. In Nederland is 

geen steun voor onderzoek in de Dierenparken vanuit de overheid. Wel is er samenwerking met 

diverse universiteiten, zoals met Wageningen voor het onderzoek in de Vlindertuin. Het onderzoek 
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dat in BurgersOcean plaatsvindt heeft een hoog niveau en is internationaal bekend.  

Koraalonderzoek, microbiologisch onderzoek etc.  

Veelal gaat het om toegepast onderzoek, er is geen eigen onderzoeksafdeling. Er is veel 

samenwerking met universiteiten en hogescholen. 
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Interviews Noorder Dierenpark, Dierenpark Emmen, mei 2021 

 

I. Interview met Jan oosting, zoon van de oprichter Willem Oosting en auteur van het boek over het 

Noorder Dierenpark getiteld:  “Het Dierenpark van mijn vader. De geschiedenis van het Noorder 

Dierenpark tot 1970”.  

 Bezoek met Jan Oosting aan de huidige locatie, het voormalige Dierenpark, het zogenaamde “ 

Rensenpark”  dd. 27 mei 2021 

Jan oosting, kunstenaar, wonende te Hardenberg 

 

Het interview met Jan Oosting vindt plaats op 17 mei 2021. Jan Oosting geeft toelichting op een 

aantal onderwerpen die verband houden met het cultuurlandschap en de locatie en de historie van 

het Noorder Dierenpark. 

Het betreft de volgende onderwerpen: 

1. Over de start van de Dierentuin en de keuze van de locatie waar het Dierenpark wordt 

gebouwd. 

Willem Oosting, de oprichter van het Noorder Dierenpark (ND) droomde ervan om directeur van 

Artis te worden. Het werd niet Artis maar het ND. 

Jan Oosting geeft aan dat de keuze voor de locatie vooral bepaald is door de goedkope en 

beschikbare grond aan de rand van Emmen. Het betreft een stuk grond van 4 hectare dat in bezit was 

van de opa van Jan Oosting, de vader van oprichter Willem Oosting.  

In 1937 kwam er een stuk grond bij van 4,5 ha met daarin de “vierkante gracht” (het Hospes terrein). 

Met het al aanwezige deel het komt het totaal voor het ND op 9 hectare. 

2. Over de ambitie en inspiratie om natuurlijke verblijven en tralievrij dieren te houden: 

Willem oosting was net als Johan Burgers onder de indruk van de Frei-anlagen van Carl Hagenbeck. 

Willem leerde de zoons van Hagenbeck kennen en bezocht de dierentuinen die innovatief waren op 

het gebied van natuurvriendelijke Dierenverblijven. Willem Oosting was zich bewust van de goede 

voorbeelden en maakte dankbaar gebruik van de inzichten die daar al in praktijk gebracht werden als 

Willem Oosting in 1935 start met het ND. 

3. Over de pragmatische aanpak die gekozen wordt voor een gezonde exploitatie van het NP: 

Jan Oosting geeft aan dat zijn vader zich goed bewust was van het belang van voorzieningen voor 

kinderen zoals het doolhof, de speeltuin en een goede voorziening met paviljoens die zorgen voor 

eten en drinken. Daarnaast wist zijn vader dat de nabijheid van een station een belangrijke factor 

was voor zowel transport van dieren en voedsel als voor de bereikbaarheid van het ND. Er werd 

gerekend aan bezoekersaantallen en voor goede bereikbaarheid werd samen met de gemeente 

(Burgermeester Bouma) besloten tot de aanleg van trammetjes die vanuit o.a. Coevorden en 

Oosterhesselen naar Emmen reden, speciaal voor het ND.  

Ook is voor de heer Willem Oosting belangrijk dat roofdieren aanwezig zijn vanwege de hoge status 

die daaraan door iedereen wordt toegekend, al vanaf de oudheid. 

4. Over de historische waarden van de locatie en de inrichting van het ND: 

De echtgenote van de heer Willem Oosting, mw. Bosma, was tuinarchitect en herkende in de locatie 

waar het park gebouwd werd de historische landschapselementen zoals de vierkante gracht, de dam 

daaromheen, de perceelsopbouw en de oprijlaan van het landgoed de Willingekampen. Op het 

landgoed wordt in ongeveer 1700 het Willingehuis gebouwd (van het landgoed en het landhuis 

bestaan kaarten van de locatie). Het landgoed is ouder en was volgens Jan Oosting vermoedelijk in 

bezit van de Bisschop van Utrecht die er een boerderij bezat. Er werden op de es van Emmen 

gewassen verbouwd op akkertjes waarvan de borders (de patronen daarvan) volgens Jan Oosting nog 

deels de oorspronkelijke 8 vakken zichtbaar zijn in het huidige landschap. Het huidige Rensenpark, de 

locatie van het gesloten ND, ligt begrensd tussen Hoofdstraat, Boslaan en Stationslaan. Direct naast 
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de Boslaan lag een diepe gracht, de Boksloot, die diende voor de afvoer van het water. Na de aanleg 

van het Oranjekanaal in 1866, voor het vervoer van veen uit de veenafgravingen, bleek dat veel 

grondwater werd opgenomen en afgevoerd door dit kanaal. Daardoor kwamen de sloten en grachten 

in Emmen deels leeg te staan.  

Jan Oosting geeft aan dat mw. Bosma in de structuren in het landschap ook de oude oprijlaan van 

landhuis Willinge herkende. Deze oprijlaan lag niet aan de kant van de Hoofdstraat maar aan de 

achterzijde en eindigde blind (tegen de huidige spoorbaan), er was geen aansluiting op een weg, de 

status van het bezit van een oprijlaan was voldoende reden voor de aanleg van deze oprijlaan, aldus 

Jan Oosting.  

5. Over de historie van de locatie voor de bouw van landhuis Willinge en de ontwikkeling van het ND 

na 1970: 

De locatie van het ND heeft nog een ander belangrijk historisch aspect . Het betreft de aanwezigheid 

van bezit van de bisschop van Utrecht op de locatie waar later landgoed de Willingekampen werd 

aangelegd. De Bisschop heeft volgens Jan Oosting een boerderij met grond in bezit gehad op deze 

locatie. De boerderij zou gelegen hebben op een plek in het oude Dierenpark, net achter de locatie 

van de huidige HEMA vestiging. De bisschop bezat volgens Jan Oosting visvijvers en waarschijnlijk 

was hij ook de eigenaar van de Spieker die er gelegen moet hebben in het midden van de “vierkante 

gracht”. De Spieker is door water omgeven, als bescherming. De Spieker moet gelegen hebben ten 

oosten van de kerk. Deze oostelijke ligging is kenmerkend, het zou op deze manier exact zo 

gesitueerd zijn in Beilen (Jan Oosting geeft aan dat Gerben Dijkstra hier meer van weet. Hij werkt bij 

uitgeverij Drenthe, Beilen). 

In het park werden diverse aanpassingen gedaan in de loop der tijd. De Amsterdamse school heeft 

een plaats gekregen bij de verschillende elementen. In Emmen werden in de omgeving van het ND in 

deze stijl gebouwen ontworpen en gebouwd. Bij elkaar volgens Jan Oosting een monument voor 

Emmen na het sluiten van het ND. Er is een grote mate van behoud van landschap en historie, 

waarmee de kern van Emmen een locatie heeft van historische en actuele waarden. 

In de periode vanaf 1970 tot de sluiting onderging het ND diverse veranderingen. De eerste jaren, als 

Aleid Rensen-Oosting, de zus van Jan Oosting, samen met haar partner, Jaap Rensen, de directie van 

het park vormen. Noorder Dierenpark wordt Dierenpark Emmen en verwerft met de innovatieve 

educatieve en ethologische vernieuwingen in het houden, exposeren en beheren van dieren 

bekendheid en bewondering in heel Europa en daarbuiten. Het wordt een park waar veel bezoekers 

en experts naar toe komen om de kennis en fraaie tuin te kunnen zien en ervaren. 

 

Tijdens het bezoek aan het Rensenpark op 27 mei heeft Jan Oosting een aantal elementen in het 

park toegelicht in het kader van de landschapsgeschiedenis. Daarbij wijst Jan Oosting vooral op de 

monumentale houtwallen en laankampen met bomen daarlangs. Ook heeft Jan Oosting gewezen op 

de mogelijke ligging van zowel de vierkante gracht en de Spieker in het vierkant. Daarnaast heeft Jan 

Oosting de vermoedelijke locatie van de Bisschoppelijke hof laten zien, direct ten oosten van de 

huidige HEMA locatie. Jan Oosting heeft aangegeven dat vrees aanwezig is bij hem en vele 

belanghebbenden dat de gemeente geen aandacht zal hebben voor de (Cultuur)historie en het 

cultuurlandschap en vooral gericht is op ontwikkelen en exploiteren van de locatie. Wat is de visie op 

de toekomst van de locatie? 

Jan Oosting benadrukt nogmaals de ambitie van zijn vader voor de aanleg van natuurlijke 

dierenverblijven!! 
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Afbeelding met aantekeningen, op een detail van de Hottingerkaart, ca 1790, van Jan Oosting tijdens 

het bezoek aan het oude dierenpark in Emmen op 27 mei 2021. 
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II. Interview Loes Scholtens,  landschapshistoricus 

Bureau Scholtens, landschapsonderzoek en advies. 

Hoogeveenseweg 21, Bruntinge 

Datum:  25 mei 2021 

 

Het interview met Loes Scholtens vond, telefonisch,  plaats op 25 mei 2021. De vragen aan Loes 

Scholtens betroffen de herkenbaarheid van de landschapsgeschiedenis op de locatie van het 

Dierenpark Emmen in het centrum van Emmen. Onderstaand de antwoorden op een aantal aspecten 

van de locatie en de mogelijke ontwikkeling op de locatie in de toekomst. 

1. Over de aanleiding van haar onderzoeksrapport in het kader van de Centrumvernieuwing 

Emmen- Mensenpark in 2014: 

 Dit onderzoek beschrijft de landschapsgeschiedenis van de locatie. De gemeente heeft de opdracht 

verstrekt om de oriëntatie op de locatie te onderbouwen. Er is veel onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor de inrichting en toekomst van de locatie. Vraag is of er intussen een visie en 

eindrapport is over de locatie Emmer Dierenpark, c.q. centrumvisie Emmen. 

Uit het onderzoek van Loes Scholtens Scholten blijkt dat van de historische elementen een aantal 

niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Het betreft de grachten en het vierkant dat er gelegen heeft. Wel 

zijn diverse monumentale bomen en houtwallen nog herkenbaar aanwezig. Of er een Bisschoppelijk 

hof gelegen heeft is tot op heden niet duidelijk in het landschap aan te tonen, ook niet uit het 

bodemarchief. 

2. Over de ligging van het dierenpark op de Hondsrug merkt Loes Scholtens op dat het park 

gelegen is op een laagte van de Hondsrug. Deze laagte is in het verleden tamelijk nat geweest en was 

niet geschikt voor akkerbouw. De drogere delen bevonden zich in de directe omgeving, op de hogere 

delen van de Hondsrug, zoals bijvoorbeeld de Bargeres. In dit perspectief is het niet waarschijnlijk dat 

opslag van graan en andere producten plaats gevonden heeft in een Spieker die gelegen zou kunnen 

hebben op de Dierenpark locatie. 

Het is goed mogelijk dat de kerk in de nabijheid een Spieker gehad heeft. De locatie daarvoor lijkt 

waarschijnlijker op een hoger gelegen deel nabij de kerk en het (eventuele) Bisschoppelijke hof. 

3. Over het belang van de locatie van het oude dierenpark merkt Loes Scholtens op dat de 

lokale bevolking erg gehecht is aan het park en de aanwezigheid van het dierenpark werd als erg 

positief ervaren. Het was een mooie groene plek waar het fijn was om te wandelen. Er is een wens 

vanuit de bewoners om deze mooie plek te behouden en een soort stadspark in het centrum van de 

stad te houden in de toekomst.  

De directie van het park wilde verhuizen naar de Bargeres. De gemeente wist als eigenaar van de 

locatie daardoor niet direct wat te doen met het vrijgekomen terrein. Er is wel druk om er vastgoed 

te vestigen, hiermee is veel te winnen voor wonen en inkomsten voor de gemeente. Mede omdat er 

veel leegstand is in de winkels in het centrum van Emmen. Maar er zijn meer belangen voor de 

gemeente en de bewoners. Er zijn diverse initiatieven gekomen om de ruimte en de bestaande 

gebouwen initiatieven te ontwikkelen. Sommige bestaande bebouwing is  daarvoor ongeschikt, zoals 

stallen en schuren. Maar andere gebouwen en delen van het park hebben kwaliteiten die diverse 

nieuwe functies kunnen vervullen. Het zij als erfgoed of als gebruikslocaties. Loes Scholtens geeft aan 

dat er veel zogenaamd schaamgroen aanwezig is waarmee het park niet goed is in te vullen. Wel zijn 

er de houtwallen en historische bomenrijen.  

De vraag is nu hoe Emmen in het centrum de nieuwe laag op en in de oude dierenpark locatie kan 

creëren. Het dierenpark kan of moet een mensenpark worden. 

Het behouden van het ruimtelijke groen en mogelijk diverse cultuurhistorische of landschappelijke 

elementen kan het park een waarde geven in de toekomst. Loes Scholtens geeft aan dat het aan de 
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gemeente is om een keuze te maken in het behouden en het ontwikkelen van de locatie, met meer 

of minder aandacht voor het cultuurlandschap.  

4. Loes Scholtens geeft aan dat bij de gemeente diverse medewerkers zich buigen over de 

toekomst van het Oude Dierenpark. Deze personen kan ik benaderen met vragen over beleid en visie 

op de toekomst van de locatie. Namen en email – adressen heeft Loes Scholtens mij daarbij 

verstrekt. 
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III. Interview Gerolf Menzo, landschapsontwerper. 

Gemeente Emmen. 

Projectleider herontwerp locatie Dierenpark Emmen, centrum Emmen 

Datum:  31 mei 2021 

 

Het interview met Gerolf Menzo vond telefonisch plaats op 31 mei 2021. Onderwerp voor dit 

interview was de positie van het landschap in de plannen en het beleid voor de inrichting van de 

locatie in de toekomst. Over de diverse aspecten die een rol spelen bij de inrichting van de locatie 

zijn de onderstaande aspecten benoemd door Gerolf Menzo: 

1. Over de aanpak door de gemeente merkt Gerolf Menzo op dat er veel beleidsplannen zijn 

opgesteld met het doel een locatie te realiseren die als basis heeft het ontstaan van ideeën, een 

“creatief mensenpark’.  

Het is niet de bedoeling dat op deze locatie woningen of winkels worden gebouwd. 

2. Op dit moment zijn er volgens Gerolf Menzo op de locatie een theater en ateliers gevestigd.  

Ook is een groot schilderij aangebracht in de afgelopen twee jaar, voorstellende de “Nachtwacht” 

van Rembrandt van Rijn. Er is een tweede groot schilderij gepland. Zo moet de locatie een creatieve 

invulling krijgen.  

3. Knelpunt voor de creatieve invulling is het budget. De gemeenteraad is akkoord met de 

creatieve invulling maar er ontbreekt geld voor de realisatie. Er is onder andere onvoldoende geld 

om het achterstallig onderhoud van de gebouwen te betalen. Daarbij komt dat veel van de 

gebouwen niet geschikt zijn voor de invulling van de nieuwe doelstelling. Het zijn vaak oude 

dierenverblijven. 

Dit kan een risico voor het realiseren van de nieuwe doelstellingen vormen als er te veel tijd verloopt 

voor er geld en invulling voor de nieuwe doelen komt. 

4. Over het landschap van het Dierenpark geeft Gerolf Menzo aan dat de gemeente het doel 

heeft gesteld om de bestaande oude bomen en beplantings-structuur te behouden. Daar zijn wel 

diverse knelpunten bij benoemd omdat het dierenpark niet altijd zuinig is geweest op alle ouden 

bomen. Daarnaast zijn er diverse oude bomen die erg veel schade  hebben opgelopen door de 

droogte die de afgelopen jaren heeft geheerst. De gemeente wil zich inspannen om de relicten en 

structuren te behouden.  

5. Over de doelen in het behoud en beheer van de cultuurhistorie merkt Gerolf Menzo op dat 

de gemeente zich ten doel stelt de oude structuur van  het park met de werelddelen van het 

dierenpark vast te houden. Dit betekent onder andere dat de open structuur van de Savanne zal 

blijven, deze is daar al eeuwen aanwezig. De andere werelddelen krijgen beplanting die past bij deze 

historie. De bestaande bomenstructuur en beplanting zal behouden blijven. De groene sfeer van het 

park is een waarde die de gemeente vast wil houden. Er is veel draagvlak bij de Emmenaren voor 

deze aanpak. Het park moet blijven, ondanks de problemen die er liggen voor de financiering. 

6. Heel belangrijk voor Emmen en de gemeente Emmen is dat de toegankelijkheid van het park 

behouden blijft, aldus Gerolf Menzo. 

 

 

  



130 
 

IV. Interview Henriëtte Vrieling, beleidsmedewerker gemeente Emmen 

Henriëtte Vrieling is beleidsadviseur voor onder andere natuur en landschap m.b.t. het Rensenpark 

en  

Het Bargerveen. Daarnaast is zij betrokken als adviseur bij het “into nature” project in het oude 

dierenpark. 

Het interview vond, telefonisch, plaats op 3 juni 2021. 

 

Het interview met Henriëtte Vrieling heeft zicht gericht op het beleid en de ontwikkelingen m.b.t de 

ode locatie van het Dierenpark Emmen, c.q. het huidige Rensenpark. De onderwerpen die besproken 

zijn worden hieronder beschreven: 

1. Henriëtte Vrieling geeft bij de start van het gesprek aan dat de binding van de bewoners van 

Emmen met het ouden Dierenpark groot is. De bewoners zijn begaan met het lot van de locatie en 

willen niet dat de geschiedenis verdwijnt. De aanpak van het gebied is ook vanuit de gemeente 

gericht op behoud van waarden. De waarden die er liggen op deze locatie zijn in de afgelopen jaren 

door onderzoeken en rapporten benoemd en meegenomen in de plannen voor de toekomst. In het 

beleidsplan van de gemeente voor het park “Mensenpark, Ontwerpvisie Openbare Ruimte Centrum 

Emmen (Rensenpark/oude locatie dierenpark) is met gebruik van alle onderzoeken en rapporten een 

plan voor het centrum opgesteld. 

2. Over het plan voor het centrum en de oude locatie van het Dierenpark (DP) geeft Henriëtte 

Vrieling aan dat er gekozen is voor Kunst, Cultuur en Innovatie. Bouw van woningen en winkels is niet 

in beeld. Wel is sloop van enkele gebouwen nodig, er is te veel veroudering en onbruikbaar 

geworden opstal aanwezig. Slopen wordt wel met beleid gedaan, zodat delen van bebouwing toch 

een nieuwe functie kunnen krijgen, zo zullen de kelders van het Biochron bestemd  worden als 

huisvesting van het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK). 

3. Over de landschappelijke en historische waarden van de locatie geeft Henriëtte Vrieling aan 

dat de landschappelijke onderlegger van de locatie volgens het huidige beleid behouden blijft. Dit 

betekent dat de gemeente er voor kiest om de open ruimte van de voormalige Savanne die voorheen 

behoorde tot het Willingegoed, behouden blijft. Dit wordt gezien als de kern van het oude 

Dierenpark en is karakteristiek voor de (Cultuur)historie en het oude cultuurlandschap. Daarnaast is 

het doel om de bomenrijen en de monumentale bomen te behouden. Er is een bomeninventarisatie 

gedaan zodat de waarde en gezondheid-status van de groene structuur bekend is. Het groen en de 

paden maken dat het park een ruimtelijke en parkachtige sfeer heeft die een waarde heeft.  

4. De gemeente geeft ruimte aan initiatieven vanuit de bevolking. Dit betekent dat initiatieven 

die zich richten op de Bisschoppelijke hof, de oude grachten, de spieker, de vierkante gracht etc. 

ruimte krijgen als daar vanuit de diverse organisaties binnen de gemeente om gevraagd wordt (denk 

aan de historische vereniging Zuid Oost Drenthe en de Stichting Erfgoed Emmen en de stichting Jaap 

en Aleid Rensen (JAR)).  

5. Henriëtte Vrieling benoemd de druk op de ontwikkeling in Emmen vanaf de wederopbouw, 

direct na de 2e wereldoorlog. De enorme stadsontwikkeling in die jaren heeft geleid tot de bouw en 

ontwikkeling van grote, ver buiten het centrum gelegen, buitenwijken met eigen winkelcentra en 

faciliteiten. Ook de recente ontwikkelingen bij de bouw van Wildlands en het Atlas theater hebben 

geleid tot opgeven van de Noordbargeres. Hierdoor is een deel van de esdorpen-structuur 

verdwenen maar een groot deel is juist gespaard. Het is in Emmen mogelijk om vanuit het centrum 

zowel de es, de brink, het bosgebied van de Emmerdennen en het Valtherbos als de oude kampen en 

houtwallen te beleven in een korte wandeling vanuit het stadshart. De gemeente benoemt, volgens 

Henriëtte Vrieling,  in het genoemde beleidsplan voor het centrum dat behoud van de structuur van 

het oude DP onderdeel is van het behoud van de het esdorpenlandschap in de gemeente (ook de 

Schimmeres wil de gemeente behouden). Het behouden van deze structuur en de karakteristieke 
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bomen en houtwallen is de ambitie voor de komende jaren. Tegelijkertijd heeft de gemeente een 

knelpunt in het behoud van winkels (winkelketens zijn daarbij vaak een knelpunt), leefbaarheid en 

voorzieningen (mede als gevolg van de Corona pandemie) in de stad. Er ligt een flinke opdracht voor 

de komende jaren, onder andere die van winkels naar wonen en woningen. 

 

 

 


