
DIERGAARDE BLIJDORP 

 O
m precies te zijn:  
160 jaar. En wat er 
in de jaren na de 
opening van dat 
minituintje allemaal  

gebeurde, daar kun je boeken 
over volschrijven. Alleen al 

over de geboortes van  
alle okapi’s, ijsbeertjes, 
olifantjes, kleine panda’s 
en andere baby bewo
ners zijn einde loos veel 
verhalen te vertellen. 
Helaas: zoveel ruimte 
hebben we niet. Maar 

omdat het feest is – Blijdorp 
bestaat tenslotte 160 jaar – 
trakteert de dierentuin jou hier 
wel op acht pagina’s vol met 
Blijdorp verhalen. 

Er is nog meer te vieren. Want 
een paar weken geleden kwam 
er een kerngezonde nieuwe 
okapi uit de buik van moeder 
Kamina. Een goed moment 
voor een verhaal over deze  
deftige brandschone beesten, 
met hun bruinfluwelen vacht 
en zwartwitte billen. Een 

pagina verder volg je de jarige 
Pip die haar feestje vierde 
tussen haaien, haarballen en 
wurgslangen. Ook vind je in 
deze bijlage een Amazonica 
quiz en een onderwaterverhaal. 
En een artikel waarin je leest 
wat deze dierentuin naast een 
plek om dieren te bewonder
en allemaal nog méér is. Op de 
aller laatste pagina stellen we 
tot slot nog een paar heel bij
zondere bewoners aan je voor. 
Zo. De expeditie door  Diergaarde 
Blijdorp kan beginnen! 

Wie door de Haaientunnel in het Oceanium loopt of oog in oog met de giraffen in de Afrikaanse 
Savanne staat, kan zich er weinig bij voorstellen. Was Diergaarde Blijdorp ooit echt alleen 
maar een tuin met een paar vogels erin? Jazeker. Maar dat is wel heel lang geleden.

DIT IS EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN DIERGAARDE BLIJDORP.
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DEFTIGE DIEREN
'Er was eens... een super 
schitterende mini-okapi'

PIP VIERT HAAR 
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Knuffelen 
met een 
wurgslang

ONDERWATERWERELD
Van kleurrijk koraal tot  
zwevende spookjes

DIERENARTS LINDA:
'Vissen opereren we onder 
water' 

WEBCAMS & VLOGS 
Zin in nog meer Blijdorpverhalen?  
Je kunt uren lezen en vooral kijken  
op www.diergaardeblijdorp.nl.  
Daar staan heel veel vlogs en dier
endossiers. Sommige bewoners 
kun je live volgen via de webcam, 
zoals kleine okapi Gerrit.  

SOCIAL  
Natuurlijk kun je de dierentuin  
ook volgen via Facebook  
(Diergaarde Blijdorp/ 
Rotterdam Zoo) en Instagram  
(@diergaardeblijdorp). Als je zelf 
nog geen account hebt, mag je 
vast meespieken met je ouders. 

WIST JE DAT… gorilla’s allemaal 
spelen, maar dat de kleuters en andere 
‘jongeren’ de meeste kattenkwaad 
uithalen? Zelfs de zilverrugman (de 
leider van een groep) vind het goed als 
ze hém soms bijten, stompen of aan zijn 
haren trekken.  Nasibu wordt zelf ook 
al aardig groot en krijgt over een tijdje 
vast net zo’n mooie zilvergrijze rug als 
Bokito. 

Bijzonder 
want: deze  
insecteneter 
is een heel 
zeldzaam 

dier. 

SLURF
HONDJE 

WIST JE DAT… Diergaarde Blijdorp eerst de enige 
dierentuin in Europa was waar je slurfhondjes kon 
zien? Het fokken met de slurfhondjes in Blijdorp gaat 
zo goed dat de diergaarde ze nu soms ook aan andere 
dierentuinen kan geven. De schattige diertjes gebruiken 
die slurfjes trouwens om hun eten (insecten) uit de 
grond los te wroeten. 

COLOFON 

Deze krant is tot stand gekomen in opdracht 
van Diergaarde Blijdorp, in samenwerking met 
Uitgeverij Young & Connected, uitgever van 
Kidsweek & 7Days • Redactie Lotte Stegeman 
Vormgeving Mariska Schotman • Diergaarde 
Blijdorp Janneke Akkermans, Constance 
Alderlieste • Young & Connected Martine 
Karsten, Patrice Sijmons. 

bestaat 160 jaar!
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WIST JE DAT… ze  op Valentijnsdag in 2017 geboren 

werd? Inmiddels gaat ze elke dag op strooptocht door haar 

verblijf. De vrolijke stuiterbal plonst regelmatig rond in 

het waterbassin. Neushoorns houden van modderbaden. 

Gelukkig maar, want de modder beschermt hun huid tegen 

de zon, luizen en mijten.

Bijzonder 
want: 

dit Indische 
neushoornjong 

is heel  
avontuurlijk. 

NEUSHOORN 

KARUNA 

BIJZONDERE
BEWONERS 

Tuurlijk, elk dier is bijzonder. Maar deze  
inwoners van de diergaarde hebben allemaal  
wel iets héél aparts: een gekke eigenschap  
of iets opvallends dat bij hun soort past.  
We stellen ze graag aan je voor: 

WIST JE DAT… een mannetjesolifant in Blijdorp elke 

dag nogal wat eten opgediend krijgt? Water onbeperkt 

(ongeveer 60 liter), 5 kilo paardenbrokken, 40 kilo hooi, 

wilgentakken wanneer voorradig en een beetje appels en 

peen. Ga daar maar eens boodschappen voor doen! 

Bijzonder  

want: deze 

Aziatische 

olifant is een 

gigantische 

veelvraat.

OLIFANT 

TIMBER 

WIST JE DAT… een Kantjil van neuspunt tot staart 
maar 40 tot 47 cm lang is?  En ongeveer 8 centimeter 
hoog? Dit familielid van het dwerghert is het allerkleinste 
hoefdier op aarde. Grappig feitje is dat dit ukkie in zijn 
kleine buik wel ruimte heeft voor drie magen.

Bjzonder want: 
hij is wel  

heel erg mini 
voor een 
hoefdier.

KANTJIL 
 

Bijzonder 
want: 

deze gorilla 
is heel 

ondeugend.

GORILLA 

NASIBU 

VOLG 

DIERGAARDE 

BLIJDORP 

ONLINE

GRATIS 
APP 

Blijdorp heeft ook  
een gratis app.  

Met een inter actieve  
plattegrond,  

de webcams, routes,  
dierengeluiden en heel  

veel informatie. Je kunt  
hem downloaden in  

de app-store.  

ADVERTORIAL



Hij is vernoemd naar de
aller, allereerste okapi
verzorger in Blijdorp.  
Die  toeval of niet  stierf 
op de dag dat het kleintje  
geboren werd... Het is haar 
zesde baby.  
De vader is de piepjonge 
Ngwani, die ook in Blijdorp 
woont. Een pasgeboren 
okapi is een ‘nestblijver’. 
De eerste weken blijft het 
diertje vooral in het nest, 
dichtbij Kamina. De kleine 
okapi brengt de dagen 
etend en slapend door en 
leert om de moeder te  
volgen. Als Gerrit in zijn 
nest ligt kun je hem 
stiekem bewonderen via 
de webcams.

Als Kamina uitgegeten is, 
wandelt ze wat rond.  
Op haar bil zit iets wat er 
niet hoort. 

Een beetje modder,  
een takje? Ineens draait 
Kamina haar lange nek  
om. Ze steekt haar  
gigantische tong uit en 
hup, veegt zo haar bil  
weer schoon. ‘Okapi’s  
hebben een beetje  
smetvrees’, legt Kim uit. 
‘Heel handig. Soms krijgen 
ze medicijnen, want ze  
zijn heel gevoelig en 
kunnen plotseling ziek 
worden. Dan smeren we 
die verstopt in banaan op 
hun huid. Likken ze er  
meteen weer af!’  
 
Met een superzachte  
‘ugh ugh’  want dat is  
het geluid dat okapi’s  
maken  laat de  
brandschone Kamina  
ons achter. Ze wandelt  
terug haar regenwoud in.  
Op en top dame.  
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WONDERLIJK DEFTIGE DIEREN
OKAPI’S Bijna alles aan de okapi’s is  

bijzonder. Het begint al bij 
hun geschiedenis. Ze zijn  
pas superlaat, rond 1900, 
ontdekt. In de regen wouden 
van het Afrikaanse land  
Congo. De okapi wordt ook 
wel bosgiraffe genoemd.  
Je denkt misschien dat het 
een kruising is tussen een 
paard en een zebra. Maar  
het dier lijkt het meest op 
een giraffe. Kijk maar naar  
de bouw, de hoorntjes  
van de mannetjes en de  
superlange tong. Het skelet 
is ook bijna hetzelfde. 

Nog steeds leven ze in het 
wild alleen in Congo, maar  
er zijn er niet veel meer.  
Ze worden bedreigd:  
stropers jagen op ze, en 
hun bossen worden gekapt. 

Gelukkig zijn er een  paar  
dierentuinen waar regel
matig nieuwe okapi’s 
worden geboren.  
De allereerste in Nederland 
kwam in 1949 naar Artis. 
Maar die stierf na aankomst 
helaas snel. In 1959 arriveer
den de volgende twee, die  
in Blijdorp gingen wonen. 
Dat ging goed. In 1960 
kregen ze al een kleintje. 

Sinds 2015 hebben de  
okapi’s naast een buiten
ruimte een enorm binnen
verblijf: het grootste van 
de wereld. Het lijkt net het 
regenwoud, met Afrikaanse 
vogelsoorten en tropische 
bomen en planten.  
Op dit moment  wonen er 
vijf okapi’s:  Kamina, Rab, 
Ngwani,  M’Buti en Gerrit. 

‘

Okapi’s plassen het liefst op een zachte onder-
grond. Dan is de kans dat er een druppel tegen 
hun schone benen spat het allerkleinst.  

Zoveel okapi’s 
wonen nu in 
Blijdorp.WEETJES 5OKAPI

BOSGIRAFFE

Een heel gek weetje: de poep van  
pasgeboren okapi’s is altijd spoor- 
loos. Ook Kim heeft nog nooit  
baby okapipoep gezien. ‘Heel maf’,  
zegt ze. ‘Het kan zijn dat de moeder  

het opeet. Maar misschien slaan ze  
alles wel op! Het zijn nogal ielige  
beestjes, de eerste dagen. Maar een paar 
weken later zijn het net bodybuilders, 
door al dat geslaap en gedrink.’

Kamina is net 
een tekening  
uit een sprookje

AFRIKA
Okapi’s leven in het  
wild alleen in Congo.

Zo lang is de tong 
van een volwassen 
okapi. Niet alleen 
hun billen, ook hun 
eigen ogen en oren 
kunnen ze ermee 
poetsen. 

35
centimeter

ongeveer

CONGO

Die enorm lange tong die een okapi heeft, is 
knalblauw van kleur. Het lijkt een beetje alsof  
de dieren elke dag smurfensnoepjes eten. 

OKAPI

TONG

Okapi’s hebben bizarre billen.  

 N
iet schrikken 
Kamina’, roept 
verzorgster 
Kim. ‘Ik zie je 
al kijken. Ja, je 

hebt visite maar ze komt  
je alleen bewonderen, 
heus.’ Langzaam komt de 
achttien jaar oude Okapi 
naar Kim toe.  
 
Modellen zouden wat van 
haar kunnen leren. Ze stapt 
super sierlijk. Haar wimpers 
lijken fijne gor dijntjes.  
De deftige dame tuit haar 
lippen tuttig. Ze hebben 
een wit randje, alsof ze 
lipgloss draagt. Kamina’s 
donkerbruine vacht lijkt 
van fluweel. En als ze haar 
bezoek nuffig haar rug  
toekeert, valt je mond 
open van verbazing.  Ze 
heeft de billen van een 
zebra, met helderwitte 
strepen. Kamina is net een 
tekening uit een  sprookje.  
 
‘Ze kan wat nukkig zijn, 
maar ze is zo vriendelijk’, 
zegt Kim. ‘Ga maar lekker 
eten Kamina!’ De okapi 
spitst haar enorme oren.  
Ze ziet niet zo goed, maar 
ze hoort alles. ‘Ja jij!’  
Kamina wandelt naar  
haar voer en begint te 
eten. Kleine hapjes, ze 
vraagt er nog net geen 
servetje bij.  
 
Het is belangrijk dat ze 
goed eet: het wonderlijke 
dier heeft een paar weken 

geleden een kleine okapi  
op de wereld gezet: 
Gerrit.  

Gerrit

HOE KOMEN 
OKAPI’S AAN DIE  
WONDERLIJKE 

STREPEN?  

Daar zijn verschillende ideeën over.  
Het meest logische: zo kunnen  
jongen in het donkere bos hun  

moeder beter vinden, en andersom. 
Okapi-ogen zijn bepaald niet de  

beste. En in het donker zijn  
de dieren zelf nogal  

slecht te zien…

WIST JE DAT... 

SPLINTERNIEUW 
SPROOKJE
Er was eens… een  
oogverblindende  
bruinfluwelen mini-  
okapi. Gemiddeld zijn  
de dieren vijftien maanden 
zwanger voor het kleintje 
verschijnt. Gerrit kwam  
op 13 mei op de wereld.  
De geboorte was via  
haarscherp web cam beeld 
live te volgen. En die  
camera’s hangen er nog 
steeds.  
 
Kijken?  
Ga naar www.diergaarde 
blijdorp.nl/okapi. 
Hier kun je ook Kims  
vlogs volgen. 



 In het Oceanium, de 
onderwaterwereld van 
de dierentuin, is hard 

gewerkt aan vernieuwing 
van het koraalrif. En nu 
kun je je er vergapen aan 
de Blijdorpversie op het 
Great Barrier Reef. Met 
prachtige kleurige vissen 
en koralen. Alvast wat 
geweldige vissen waar je 
naar op zoek kunt gaan: 

Heb je Finding Nemo  
gezien? Of Finding Dory? 
Dan weet je misschien 
dat de kleine oranjewit 
gestreepte Nemo een 
anemoonvis is. Nou, daar 
kom je er dus ook een 
paar van tegen in het 
Oceanium. De Drieband 
Anemoonvis, om precies  

te zijn. Wist je dat hij 
samenleeft met een 
zeeanemoon? Ze hel pen 
elkaar. De anenoom is een 
veilige (broed)plek voor 
de vis. En die houdt de 
anemoon weer schoon. 
Voor wat, hoort wat. 

Oké, schattig is anders. 
Maar de reuzenmurene is 
wel indrukwekkend.  
Hij ziet er een beetje 
prehistorisch uit. Het dier 
kan meters lang worden 
en heeft ijzersterke kaken. 
Zodra hij een prooi in zijn 
bek heeft, schieten extra 
kaken vanuit zijn keel naar 

voren om zijn hapje naar 
binnen te halen. Vissen 
die in deze bek belanden, 
zijn in de aap gelogeerd. 
Hoewel: poetsgarnalen 
deinzen er niet voor terug. 
De durfals schrobben de 
murenen vrijwillig. Zelfs in 
hun bek maken de ijverige 
schoonmakertjes  
schoon. 

Ah, daar is Dory! 
Het grappige 
vergeet
achtige visje 
uit Finding 
Dory is een Picasso 
Doktersvis. En Dory is 
misschien wat onhandig, 
maar de Picasso Dokters
vis is geen onnozele  
hals. Waarschijnlijk lacht 

hij die murene zelfs  
keihard uit. Want dit 
gewapende visje heeft 
superscherpe stekels  
aan beide kanten van  
zijn staart, om zich  
te wapenen tegen  

vijanden. 
Waarom 
nou die 
naam 

doktersvis? De 
persoon die dit dier 

ontdekte, vond dat die 
stekels op doktersmesjes 
lijken. En Picasso, dat is 
omdat de vissen van de 
zijkant een beetje lijken  
op een schilderspalet.  

Het koraalrif is niet het 
enige hoogtepunt in  
het Oceanium.  
Tijdens je tocht door  
de onderwaterwereld 
wandel je steeds  
verder de oceaan in.  
En in de haaien tunnel  

kun je uren turen.  
Vlak boven je hoofd 
zwemmen onder meer 
haaien, roggen en zee
schildpadden voorbij.  
Zo kun je ze van heel  
dichtbij uitgebreid  
bestuderen. 

Vooral naar de roggen 
blijf je staren. Ze zweven 
door het water, met hun 
wapperende ‘vleugels’. 
En als ze over je heen 
zwemmen, lijken ze net 
lachende spookjes met 
kleine kraaloogjes.

WIST 
 JE DAT
Er zwemmen 

nog meer 
mooie vissen in 
het prachtige 

kleurrijke koraalrif, 
zoals de Ronde 

Vleermuisvis, de 
Valentinikogelvis 

en de Gewone 
Wimpelvis. 

Waarom die 
Wimpelvis 

Gewone voor  
zijn naam heeft 

staan, is trouwens 
een raadsel.  

Het blauw, geel 
en wit gestreepte 

diertje is een 
schoonheid.

Haaien en spookjes boven je hoofd

Zie je de poetsgarnaal?

 In heb gehoord dat jullie 
slangen spannend vinden. 
Weet je wat? Dan beginnen 

we daarmee. Kom maar mee.’ 
Pip viert haar feestje met zeven 
vriendinnen in Blijdorp. En dat 
begint met een rondleiding 
langs plekken waar normale 
bezoekers niet mogen komen. 
Vrijwilligsters Yvonne en Nel 
loodsen de meisjes mee een 
spannende ruimte in. Hij staat 
vol met opgezette dieren. In 
een hoek staan een terrarium. 
Daarin zit een springlevende 
wurgslang. Yvonne vertelt er 
van alles over. Dat hij regelmatig 
vervelt en dat hij dan zijn  
huid uittrekt als een sok:  
binnenstebuiten. Dat hij twee 

piemels heeft. Dat hij 

ruikt met zijn tong. En dat deze 
nog geen kip kwaad doet. Om 
de beurt mogen de meisjes hem 
vasthouden.  
Loulou is als eerste. Dapper  
pakt ze de slang, die het wel 
gezellig lijkt te vinden bij haar. 
Dan geeft Yvonne het diertje 

door aan de rest. ‘Hij voelt best 
fijn’, vinden Isabelle en Evi. 
De meisjes volgen Yvonne en 
Nel naar buiten. Langs de apen, 
het jonge neushoorntje Karuna, 
vicuňa’s en nog veel meer  
dieren. Af en toe nemen ze  
ineens een gekke afslag.  
Yvonne en Nel openen deuren 
die op slot zitten en toveren 
haarballen, dierenbotten en  
andere schatten tevoorschijn 
uit kisten en kasten. Ze laten  
van alles zien waar je normaal  
in de dierentuin voorbij loopt.  
 
Aan het eind van de rond leiding 
beantwoorden de meisjes 
quiz vragen. Ze hebben zo goed 
opgelet dat ze alle antwoorden 
weten.  

En ze krijgen dus  
terecht een dieren
kenners diploma en  
een Blij dorppaspoort.  
Tijd voor friet, kip
nuggets en ijsjes. Snel 
eten en naar de wc. 
Na de lunch wacht
en het Oceanium en 
de speel tuin ook nog  
op ze. In de haaien tunnel 
liggen vier haaien recht boven 
hun hoofd te chillen. En af  
en toe komt er een enorme 
schildpad of rog voorbij. ‘Wauw’, 
 zegt Annephine. ‘Ze zijn zo  
dichtbij’, zegt Maamke. ‘Wat  
een fantas tisch feestje’, roept 
Emilie. De hoogtepunten, als je 
het de jarige vraagt? ‘De rond
leiding. En de speeltuin. Oh en 
de slang. En het Oceanium én 
alle andere dieren’, concludeert 
Pip. Nou, eh, nogal geslaagd dus.  

Wie kan zeggen dat-ie op één 
dag een haarbal van een koe 
vasthield én knuffelde met 
een wurgslang? Nou, Pip. Die 
vierde haar negende verjaardag 
namelijk in Blijdorp.

‘Wat een 
fantastisch 

FEESTJE!’

 1  Een vlinder wordt niet 
geboren als prachtige 

fladderaar. Welke fases gaat 
het diertje door tot het 
vlinder is? 
A Het begint met een eitje. 
Dan wordt het een rups. Die 
groeit en gaat verpoppen. 
En die pop, dat wordt een 
vlinder. 
B Eerst is er het eitje. Dan 
komt de pop. Daar komt een 
rups uit, die meestal ’s nachts 
in een vlinder verandert. 
C Een vlinder begint als larve. 
Die ontpopt zich tot een 

vlieg, die groeit tot hij  
vlinderformaat heeft. 

 2 Niet alle vlinders  
ontstaan in Amazonica. 

Elke week wordt er een heel 
bijzonder doosje in Blijdorp 
bezorgd, met levende  
vlinderpoppen erin. Waar 
komen die vandaan? 
A Uit Costa Rica, waar  
superveel prachtige  
tropische vlinders leven  
en gekweekt worden. 
B Uit Groenland. Daar is het 
te koud voor veel vlinders. 

Die worden dus eigenlijk 
gered. 
C Gewoon uit Nederland. 
Hier hebben we ook genoeg 
vlinders hoor. 

 3 Er leven nog heel veel 
andere dieren in  

Amazonica. Welk bijtgrage 
dier vind je er ook? 
A De leeuw. Die houdt ook 
wel van warmte. Maar geen 

zorgen hoor, hij 
heeft nog nooit 
een bezoeker 
gebeten. 
B De gabonadder, 
met zijn lange giftige 
tanden. Die houdt zich graag 
schuil tussen de bladeren 
van de tropische planten.
C De piranha. Die vis kan met 
z’n vlijmscherpe tanden zo 
een stuk hout doorbijten. 
En voelt zich kiplekker in de 
tropische meertjes van  
Amazonica.

Fladderaars in Amazonica
In Blijdorp vind je het mooiste en grootste vlinderparadijs van  
Europa. Zodra je door de deuren wandelt, voel je de tropische 
warmte. Een fijn klimaat voor de Zuid-Amerikaanse vlinders,  
bloemen en andere dieren die er leven. Test je Amazonica-kennis!

Antwoorden: 
1A, 2A, 3CQ
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Wil jij je verjaardag ook in 
Blijdorp vieren? Kijk op  
www.diergaarde blijdorp.nl/
kinderfeestje voor meer 
informatie!

Wel eens gehoord van het Great Barrier Reef? Het 
grootste koraalrif van de wereld ligt voor de kust van 
Australië.  Zou je die mysterieuze onderwaterwereld 
dolgraag zien, maar kun je niet zomaar het vliegtuig 
pakken? Dan zit je in Blijdorp ook behoorlijk goed. 

HET OCEANIUM 
VAN KLEURRIJK KORAAL TOT ZWEVENDE SPOOKJES

'Wow, zo'n grote haarbal?' 
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De kleine (of rode) panda
Deze rood bruine dieren komen 
uit het Himalayagebied van  
India, Nepal en China. Bossen 
waar ze wonen 
worden gekapt 
en ze worden 
vaak gevangen 
door mensen.  
In Blijdorp  
wonen ze sinds 
1974. Sindsdien zijn er al zeventig  
nieuwe panda’s geboren.  
Blijdorp steunt ook een natuur
behoudsproject in Nepal, in de 
hoop dat de dieren het ook in  
het wild redden. De panda’s zijn 

trouwens nogal ondeugend.  
Ze zijn briljante bomenklimmers 
en kunnen dus stiekem wel eens 
ontsnappen. Gelukkig blijven  
ze meestal in de buurt van hun 

verblijf: in Blijdorp wonen ze  
fijner dan in de drukke stad. 

Aziatische olifant
In 1984 werd de allereerste Azia
tische olifant in een Nederlandse 
dierentuin geboren: Bernhardine. 
In Diergaarde Blijdorp! Veel baby’s 
zijn haar gevolgd, in 2016 werd  
er de zestiende geboren.  
De groep olifanten die nu in de 
dierentuin rondstampt, bestaat 
vooral uit oma’s, dochters en 
kleindochters. Net als in het  
wild. Maar daar worden ze  
jammer genoeg bedreigd. De 
mens is hun grootste vijand. 

Een spoortuintje voor 
vogels en fazanten.  
Dat was Diergaarde  
Blijdorp in 1857.  
Langzaam kwamen  
er meer dieren.  
Nu, 160 jaar later, is 
deze stadsdierentuin 
heel veel meer dan een 
plek om je aan dieren 
te vergapen. En dat is 
maar goed ook.

Veel meer dan 
aapjes kijken

160
JAAR

Veel dieren drei
gen uit te sterven. 
Dieren tuinen in 
Europa ruilen  
dieren uit om ze  
in de dieren parken 
gezond te houden 
en te zorgen dat er 
genoeg van blij ven. 
Grote zoogdieren 
worden al ang niet 
meer, zoals vroeger, 
uit het wild ge
haald. Blijdorp heeft  
fok  programma’s, 
zoals die voor de 
kleine panda en  
Aziatische olifant.  
Die bedreigde  
dieren blijven zo 
voortbestaan.  
Ook steunt Blij dorp 
verschillende  
projecten om  
dieren in het te wild 
te beschermen. 

BLIJDORP  
HELPT 

Linda Bruins - van 
Sonsbeek is dieren arts 
in Blijdorp. De ene keer 
geeft ze een olifant 
een prikje, de andere 
keer gaat een vis bij 
haar onder het mes. 

Behandel je dierentuin
dieren minder snel dan 
huisdieren? 
‘Meestal wel. Als je hond 
gebeten is, ga je naar de 
dierenarts en laat je de 
wond hechten. Maar als 
onze apen ruzie hebben, 
laten we het vaak zo. Zelfs 
als ze best een grote wond 
hebben. Zo’n aap heeft dan 
mis schien net een span-
nend gevecht gewonnen. 
Haal je hem weg om hem 
op te lappen, dan verstoor 
je de rangorde. Het is goed 
als de natuur vooral zijn 
gang kan gaan.’ 

Wat zijn je lastigste 
patiënten? 
‘Ik moest jaren geleden  
de olifanten inenten.  
Je zou denken dat zo’n 
dikhuid een prikje niet 
voelt. Wel dus. Eéntje 
heeft van woede een half 
jaar lang z’n kont naar me 
toegekeerd! Een neus-
hoorn verdoven is ook 

spannend. Een paar jaar 
geleden deden we dat met 
een blaaspijp. We gingen 
op onze buik voor het 
verblijf liggen en schoten 
in het been. Maar die neus-
hoorn staat klaar om aan 
te vallen. Dan ben je blij als 
je pijltje raak is.' 

Je kunt zelfs vissen  
opereren. Hoe? 
‘Die brengen we in het 
water onder narcose.  
We hebben een rode poon 
met een rare plek op z’n 
kop. Die moest worden 
onderzocht. De verzorg-
ers hielden hem vast, met 
die plek boven het water. 
We maken ook echo’s bij 
verpleegsterhaaien.  
Als je die op hun rug legt 
en over hun neus aait, 
blijven ze stilliggen.  
Waarschijnlijk door het 
prikkelen van de vele  
zenuwuiteinden op hun 
neus. Je moet in de gaten 
houden of ze kleintjes 
krijgen. De meeste haaien 
leggen eitjes, maar de 
verpleegsterhaaien baren 
baby haaien. De jongen 
brengen we naar een plek 
waar ze veilig opgroeien. 
Anders is de kans groot dat 
ze snel worden opgegeten.’ 

‘  Vissen opereren   
we onder water’

INTERVIEW

 I
n de eerste jaren kwamen 
dieren op allerlei manieren 
binnen. Sommige werden 
cadeau gegeven door  
andere landen.  

Anderen werden gekocht 
door reizigers. De wilde dieren 
kwamen terecht in hokken 
met tralies. De verzorgers 
wisten weinig. Wat voor eten 
hebben ze nodig? Hoe blijven 
ze gezond? Alles moesten ze 
uitvinden. Nu, heel veel jaren, 
ervaring en onderzoek later,  
is veel meer bekend over hoe 
je dierentuin dieren goed  
verzorgt, wat ze eten en  
welke verblijven ze nodig  
hebben. De dieren hebben  
nu ruime en natuurlijke ver
blijven. Zo leven de okapi’s in 
hun tro pische oerwoud en de 
giraffen in een heuse savanne 
met een duurzaam binnen
verblijf. 

Voordat een ijsbeerjong 
wordt geboren, trekt de 
moeder zich terug in een 
kraamhol onder de grond. 
Daar gaat ze in winterrust.  
Ze eet en drinkt drie 
maanden niet (de maan
den ervoor heeft ze dat 

juist heel veel gedaan om 
een reserve op te bouw
en). Een volwassen ijsbeer 
is ijzersterk en groot. Maar 
het jong is bij de geboorte 
blind, kaal en zo klein als 
een cavia. Heel belangrijk 
dus dat het in een veilige 
omgeving dichtbij de 
moeder kan zijn. En dat 
kan in Blijdorp net als in de 
natuur: in een donker hol. 
Moeder en kleintje(s) lig
gen er samen tot het jong 
sterk genoeg is om de 
moeder te volgen. Het is 
superstil in het kraam hol, 
zodat moeder ijsbeer zich 
niet bedreigd voelt. Ook 
in de dierentuin worden 
de dieren zoveel mogelijk 
met rust gelaten. Als het 
echt mis dreigt te gaan, 
wordt er natuurlijk wel  
ingegrepen. 

SIZZEL & 
TODZ
Zo heet de 

ijsberentweeling die  
in 2014 in Blijdorp 

geboren werd.  
Als je hun namen op 

YouTube intoetst, 
komen er heel veel 

grappige filmpjes van 
de twee naar boven. 

De kleine 
panda:  
een briljante   
bomen
klimmer.
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IJSBEREN-
KRAAMHOL


