
WANNEER IS DIERENPARK  
AMERSFOORT ONTSTAAN? 
Op 22 mei 1948 startten Wim en Jo  
Tertoolen DierenPark Amersfoort, toen nog  
als ‘Dierenpark Birkhoven’. Ook Wims  
schoolkameraad Piet Knoester speelde een  
grote rol bij het ontstaan van het dierenpark.  
Met z’n drieën werkten zij zeven dagen  
per week aan dit grote avontuur. 

Dat het park een succes is, blijkt al snel.  
Het eerste jaar bezochten 5.000 mensen het 
dierenpark tegen een entreeprijs van 25 cent. 
Het tweede jaar weet het park maar liefst 
40.000 dierenliefhebbers te trekken en worden 
de eerste abonnementen verkocht. 

Wie treffen de allereerste bezoekers zoal aan? 
Kraagbeer Teddy, kameel Joop, een Java-aapje 
en wat boerderijdieren. Maar de dierencollectie 
wordt al snel groter. In 1954 komen er twee 
leeuwen en twee panters. Twee jaar later  
volgen de eerste olifanten. 

DierenPark Amersfoort
Spreekbeurt
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Wist je dat er inmiddels bijna
120 verschillende diersoorten 

in DierenPark Amersfoort wonen? 

https://dierenparkamersfoort.nl/
https://dierenparkamersfoort.nl/onze-dieren/ontmoet-onze-dieren/


HOE KOMT DIERENPARK  
AMERSFOORT AAN DE DIEREN?
Bijna al onze dieren komen uit andere dieren- 
parken of zijn bij ons geboren. Steeds meer dier-
soorten worden met uitsterven bedreigd, daarom 
halen wij geen dieren uit het wild. Gelukkig mag 
dat ook niet meer volgens de meeste wetten. 
Daarom werken dierentuinen al jarenlang samen. 

Simpel gezegd wisselen dierentuinen dieren met 
elkaar uit. Dat betekent dat er regelmatig dieren 
van de ene naar de andere dierentuin verhuizen. 
Zo hoeven wij geen dieren uit het wild te halen 
en weten wij alles over onze dieren. 

Om dit allemaal te regelen, werken wij met bijna 
350 Europese dierentuinen uit 40 verschillende 
landen samen binnen de Europese dierentuin- 
vereniging, EAZA (European Association  
of Zoos and Aquaria).

Wist je dat dierentuinen 
geen dieren kopen? 

De dierentuin die het 
nieuwe dier ontvangt, 

betaalt alleen de kosten 
van de verhuizing.

Binnen de EAZA zijn speciale fokprogramma’s 
voor bedreigde dieren opgezet. Hierin wordt goed 
bijgehouden waar de dieren vandaan komen, wie 
hun familie is en andere informatie die belangrijk 
is voor de gezondheid van de dieren. Dit alles 
doen wij om een gezonde dierenpopulatie binnen 
dierentuinen in Europa te behouden. 

Een fokprogramma brengt veel werk met zich 
mee. Dierenparken moeten op zoek naar de best 
mogelijke partners voor de dieren en de verhui-
zingen (transporten) regelen. Om dit allemaal 
te regelen heeft elk fokprogramma een eigen 
coördinator. DierenPark Amersfoort coördineert 
de fokprogramma’s van de groenwangamazone 
en de gevlekte hyena. 

Groenwang-
amazone

Gevlekte
hyena

Rode
panda
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https://dierenparkamersfoort.nl/dier/rode-panda/
https://dierenparkamersfoort.nl/dier/hyena
https://dierenparkamersfoort.nl/dier/groenwangamazone/


WIE WERKEN ER ALLEMAAL IN  
DIERENPARK AMERSFOORT?
In 1948 begint het dierenpark met welgeteld  
vier mensen in dienst. Inmiddels werken er meer 
dan honderd mensen in vaste dienst en zijn er 
ongeveer tweehonderd seizoensmedewerkers en 
gidsen. Er zijn wel 45 verschillende functies! Te 
veel om allemaal op te noemen, maar hier een paar 
medewerkers die je in het dierenpark tegenkomt:

DI(E)RECTEUR:  
Zij is de baas van DierenPark 
Amersfoort en let op alles wat 
er moet gebeuren in het park.

DIERVERZORGERS:  
Natuurlijk moeten onze  
dieren goed worden verzorgd.  
Dit doen de dierverzorgers.  
Wil je precies weten wat de 
dierverzorgers doen?  
Neem dan een kijkje bij de  
dierverzorgers-spreekbeurt. 

GASTENSERVICE:  
Je komt hen aan het begin 
en aan het einde van je dagje 
dierenpark tegen. De mede-
werkers van de Gastenservice 
doen van alles! Zij scannen 
je kaartje, beantwoorden alle 
telefoontjes en sluiten de poort 
aan het einde van de dag. 

GIDSEN:  
Zij vertellen de mooiste  
verhalen over de dieren en 
geven ook rondleidingen. 

FACILITAIRE MEDEWERKERS: 
Zij zorgen dat het hele  
park netjes blijft. Zij legen  
bijvoorbeeld de prullenbakken 
en verschonen de toiletten. 

HORECAMEDEWERKERS:  
Zij bakken de frietjes,  
schenken de koffie en zorgen 
dat er genoeg lekkere ijsjes 
zijn. In alle restaurants zorgen 
de horecamedewerkers dat het 
eten en drinken in het park is 
geregeld.

Wist je dat DierenPark 
Amersfoort elke dag van 
het jaar open is? Hierdoor 

zijn er elke dag wel 
mensen aan het werk.
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WAT KUN JE ALLEMAAL DOEN IN 
DIERENPARK AMERSFOORT?
In DierenPark Amersfoort klauter je onder,  
boven en tussen de dieren. Hier hoef je niet  
netjes over de bezoekerspaden te lopen.  
Glij langs de hyena’s, vaar tussen de ringstaart-
maki’s en duik met de dassen onder de grond. 
Je steekt wat van de dierenwereld op met een 
grote glimlach op je kop!

Klim samen met de brilberen naar hoge boom-
toppen, reis naar de savanne met giraffen en 
zebra’s en bezoek de reusachtige olifanten- 
familie. Via een mysterieuze leeuwenkerker kom 
je bij de koning van de dieren. Verderop zie je de 
pinguïns onder water zwemmen en duik je op 
tussen de prairiehondjes.

In het park lijkt het alsof je midden tussen  
de dieren staat. Zo sta je zomaar op een neus- 
lengte afstand van de tijger, hangt er een luiaard 
boven je hoofd in een donkere jungle en komt 
een grote gier je tegemoet vliegen. 

Schuilt in jou een stoere avonturier? Raap dan  
al je moed bij elkaar en ontdek het Dinopark. 
Daar kom je ruim zeventig levensgrote dino’s 
tegen. Maar… pas op voor de T-rex! 

Tijdens de vakanties beleef je spetterende 
programma’s waar je wat van opsteekt. Hang 
met je neus tussen de poep tijdens Poep & ZOO, 
ga mee tijdens de spannende DinoAventures en 
geniet van sfeervolle Zomeravonden en Warme 
Winteravonden. 
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Wist je dat mini-trein  

De Berenboemel al vijftig  

jaar door ons park rijdt?

https://www.youtube.com/watch?v=BpCgX2OrRyA
https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/dinopark
https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/stad-der-oudheid/
https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/klim-alles-route/


HOE HELPT DIERENPARK 
AMERSFOORT DE DIEREN 
IN HET WILD?
Wist je dat er meer dan 26.000 dieren op de 
‘rode lijst’ van bedreigde diersoorten staan? 
Tijd om in actie te komen! Sinds 2003 zet het 
DierenPark Amersfoort Wildlife Fund zich  
in voor de bescherming van bedreigde dieren  
en hun leefomgeving. De dierbewoners in  
DierenPark Amersfoort zijn ambassadeurs  
voor hun soortgenoten in het wild. 

Het Wildlife Fund steunt verschillende projecten 
over de hele wereld. Van de chimpansee in  
Kameroen tot de honingbij in Amersfoort  
en van de brilbeer in Peru tot de gier in de  
Balkangebieden. Samen met de lokale  
bevolking wordt er gewerkt aan een veilige 
leefomgeving voor deze dieren. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door onderzoek en educatie. 

Wist je dat je nog veel meer  
informatie over het Wildlife 

Fund kunt vinden op 
www.wildlifefund.nl? 

De zwartvoetpingun 
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https://wildlifefund.nl/project/vale-gier/
https://wildlifefund.nl/project/zwartvoetpinguin/
https://wildlifefund.nl/project/eikelmuis/
https://wildlifefund.nl/project/brilbeer/
https://wildlifefund.nl/
https://wildlifefund.nl/


IN WELK JAAR GING  
DIERENPARK AMERSFOORT 
VOOR HET EERST OPEN?
A.  1948.
B.  1980.
C.  2004.

HOE KOMT  
DIERENPARK AMERSFOORT 
AAN DE DIEREN?
A.  Ze halen de dieren uit het wild.
B.   Ze wisselen dieren uit met andere  

Europese dierentuinen.
C.   Er komen nooit nieuwe dieren  

naar het dierenpark.

HOE HEET EEN PROGRAMMA 
VOOR BEDREIGDE  
DIERSOORTEN?
A.  Fokprogramma.
B.  Kweekprogramma.
C.  Legprogramma.

HOEVEEL VERSCHILLENDE 
DIERSOORTEN WONEN IN  
DIERENPARK AMERSFOORT?
A.  Bijna 50.
B.  Bijna 120.
C.  Bijna 300.
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Wil je kijken of je alles goed hebt onthouden? 
Of vind je het leuk om je spreekbeurt af te sluiten met een leuke  

quiz om te testen of jouw klasgenootjes wel hebben opgelet? 
Dan vind je hier nog een paar vragen, die je kunt beantwoorden. 
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HOE HEET EEN MEDEWERKER 
DIE ZORGT DAT HET HELE 
PARK NETJES BLIJFT?
A.  Een horecamedewerker.
B.  Een technische medewerker.
C.  Een facilitaire medewerker.

HOE HEET HET TREINTJE IN 
DIERENPARK AMERSFOORT?
A.  De Berenboemel.
B.  De Tijgertrein.
C.  De Leeuwenlocomotief.

WAT DOET HET  
DIERENPARK AMERSFOORT 
WILDLIFE FUND?
A.   Het zorgt ervoor dat alle  

dierverzorgers Engels spreken.
B.   Het zet zich in voor de  

bescherming van bedreigde dieren  
en hun leefomgeving.

C.  Het zet dieren uit in het buitenland.

Antwoorden: 1A, 2B, 3A, 4B, 5C, 6A, 7B.

Quiz



    Maak van alle informatie die je  

hebt verzameld zelf een goede  

tekst voor je spreekbeurt.

    Heb je nog een vraag waar  
je echt niet uit komt?  
Stuur je vraag naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

     Oefen je spreekbeurt eerst  
een paar keer hardop voor je  
papa, oma of lievelingsknuffel.

    Het kan fijn zijn om tijdens je 
spreekbeurt iets in je handen te 

hebben, bijvoorbeeld een pen.

     Koop een emmer neushoornpoep  

en laat je klasgenootjes een  
luchtje ruiken! Wil je een emmer?  

Stuur een mail naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

    Verzamel mooie plaatjes  
of filmpjes en laat die zien  
op het digibord.

    Zenuwachtig zijn is helemaal  
niet erg! De dierverzorgers  
zijn ook wel eens zenuwachtig.  

Blijf rustig in- en uitademen.

    Maak voor jezelf een spiekbriefje 

met de belangrijkste woorden. 
Schrijf niet te lange zinnen op.

     Staar niet te veel naar je  
spiekbriefje, maar kijk ook  
naar je klasgenootjes.

     Laat je klasgenootjes pas  
aan het einde vragen stellen. 
Anders raak je misschien  
de draad kwijt, of wordt hun  
vraag al beantwoord tijdens  
je verhaal.

    Gebruik de quiz op de vorige  
pagina aan het einde van je 
spreekbeurt om te testen of je 
klasgenootjes wel goed hebben 

opgelet.

Spreekbeurttips

Heel veel 
succes met je 
spreekbeurt!
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Deze video 
bijvoorbeeld!

https://www.youtube.com/watch?v=BpCgX2OrRyA
mailto:dierenvraag%40dierenparkamersfoort.nl?subject=Dierenvraag
mailto:dierenvraag%40dierenparkamersfoort.nl?subject=Dierenvraag
mailto:dierenvraag%40dierenparkamersfoort.nl?subject=Dierenvraag
mailto:dierenvraag%40dierenparkamersfoort.nl?subject=Dierenvraag

