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Voorwoord



Mijn naam is Marlou van de Walle, ik ben 22 jaar oud en zit in het 
derde jaar van Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. 

Aan het einde van het derde jaar is het de bedoeling dat er een 
Bachelor Opdracht uitgevoerd wordt, die ongeveer drie maanden duurt, 
om daarmee je bacheloropleiding Industrieel Ontwerpen af te sluiten. 
Deze opdracht dient individueel uitgevoerd te worden onder toeziend 
oog van verschillende begeleiders. Minimaal één begeleider vanuit het 
bedrijf waar de opdracht uitgevoerd wordt en één vanuit Universiteit 
Twente.

Mijn interesse voor dieren is al erg vroeg begonnen, maar heb door 
allergie een beroep als dierenarts al erg jong uit mijn gedachten 
moeten zetten. Nu voor de Bachelor Opdracht lijkt het me erg leuk om 
iets met of voor dieren te ontwerpen, maar dan dus vanuit de 
designers kant. Het werken in een dierentuin leek me ook altijd erg 
leuk, dus wilde proberen in een dierentuin een Bachelor Opdracht te 
vinden. 

Het is me gelukt om een opdracht gever te vinden en heb het hier erg 
naar mijn zin gehad. Ik wil daarom mijn begeleider vanuit Dierenrijk 
heel erg bedanken voor de mogelijkheid om hier mijn Bachelor 
Opdracht uit te voeren en voor zijn inzet en begeleiding. Daarnaast wil 
ik natuurlijk ook mijn begeleidster vanuit Universiteit Twente bedanken 
voor haar tips om met mijn opdracht een hoger niveau te bereiken.

Nuenen 5 augustus 2014
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Samenvatting Nederlands



Dierenrijk is op zoek naar een element/artefact/ontwerp wat de inter-
actie tussen kind (basisschoolkinderen) en dier bevordert. Door dit 
ontwerp moeten de kinderen tussen de dieren kunnen spelen, maar zo 
dat het veilig is voor beide partijen. Er is een doelstelling opgesteld met 
onderzoeksvragen die de kennis doen verbreden zodat de doelstelling 
te bereiken is.

Om een idee te krijgen hoe andere dierentuinen dit aspect opgezet 
hebben, zijn zeven dierentuinen in Nederland bezocht. Daarnaast is 
ook nog naar de visie van elke dierentuin gevraagd, om te kijken hoe 
zij het commercieel opgezet hebben. Zo zijn er een aantal dierentuinen 
die puur streven naar de beleving van de mens van de natuur of die 
weer gericht zijn op de kinderen, door veel speeltoestellen in het park 
te plaatsen.
Omdat de opdracht zich richt op basisschoolkinderen is de ontwikke-
ling van deze doelgroep onderzocht op het fysieke, cognitieve, sociale 
en emotionele domein. Vervolgens is er alleen geconcentreerd op het 
fysieke domein omdat dat deel het belangrijkst is voor dit onderzoek, 
de andere drie domeinen worden buiten beschouwing gelaten. 
Kinderen hebben vanaf de geboorte een enorme nieuwsgierigheid, 
maar naarmate men ouder wordt, zwakt de nieuwsgierigheid wat af. 
Deze nieuwsgierigheid stimuleert de mens om the ontdekken, te onder-
zoeken en te groeien/leren. 
Ook is er nog gekeken naar de verschillende soorten speeltoestellen 
die op de markt te vinden zijn. Er is heel erg veel mogelijk wanneer er 
verschillende losse elementen met elkaar verbonden worden. 
Een aantal dagen meelopen met de dierenverzorgers geeft ook een 
goede indruk hoe de dieren in de dierentuin leven; welke voeding 
ze krijgen, waarom en wanneer, hoe ze de dieren trainen en hoe het 
schoonmaken van de verblijven in zijn werk gaat. 

Vervolgens zijn er in de ideefase zo veel mogelijk ideeën 
gegenereerd voor allerlei verschillende diersoorten. Bij elk idee is een 
schets gemaakt en staat een korte uitleg. Daarna is er een Programma 
van Eisen opgesteld om het uiteindelijke ontwerp te kunnen toetsen. 
De belangrijkste eis is dat het ontwerp binnen de visie van Dierenrijk 
moet passen; het moet geschikt zijn voor kinderen. 

Al deze ideeën zijn voorgelegd aan de opdrachtgever en hij heeft één 
idee gekozen die verder uitgewerkt zal moeten worden; de muizenstad. 
Voor de muizenstad ontstonden er drie concepten: 1. Van Gogh, 
2. Eindhoven en 3. Brabant. Uiteindelijk is het concept Brabant
gekozen door persoonlijke voorkeur en dit concept is vervolgens tot in 
detail uitgewerkt. Het bestaat uit een verhoogd knuppeltjesbruggetje 
dat door het Brabantse landschap kronkelt, waar de muizen onderdoor 
kunnen lopen. Voor de kinderen is er een speciale kruipgang waar ze 
zich echt muis kunnen voelen; ze komen heel dicht bij de muizen en ze 
komen ook nog eens een reusachtig colablikje tegen. Iets verder 
kunnen ze ook nog zien hoe het zichtveld van een muis is door door 
een verrekijker te kijken.

Het ontwerp brengt echter nog wel wat vragen met zich mee, namelijk 
hoe worden de katten buiten gehouden. Zoals het ontwerp nu is, staan 
de deuren van de schuur altijd open. Daarnaast zou het leuk zijn als 
de muizen zich ook nog boven de bezoekers kunnen bevinden, alleen 
maakt het schuine dak dit wat gecompliceerder.
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Summary English



Dierenrijk is looking for an element, an artifact or a design which 
stimulates the interaction between child (primary school) and animal. 
This design allows the children to play among the animals, but in such 
way it is safe for both. The target of the assignment has been 
formulated and is supported by research questions which will broad the 
knowledge to achieve the target. 

To gain insight in how other zoos have established this aspect, seven 
zoos in the Netherlands have been visited. In addition, there has been 
asked for the vision of each zoo, to get familiair with their commercial 
set-up. There are zoos that pursue a better human perception of nature 
or zoos which are focused on the children, by placing playsets in the 
park.
Because the assignment is focused on primary school children, the 
development of this tartet group is studied in the physical, cognitive, 
social and emotional domain. Eventually there is only focused on the 
physical domain because that part is most important for this study, the 
other three domains are desregarded.
Children have an enormous curiosity from birth, but as one gets older, 
the curiosity becomes weaker. This curiosity encourages people to 
explore, to reasearch and grown/learn.
There is also looked at the different types of playsets that can be found 
on the market. There are many possibilities, if there are several single 
elements are connected to each other. 
A two-day-internship with the zookeepers also gives a good impression 
of how the animals live in the zoo; what food they get, why and when, 
how they train the animals and how the cleaning of the animal cages 
has to be done. 

In the idea phase many ideas have been generated concerning many 
different species. Every idea contains a sketch and is accompanied 
with a brief explanation. Subsequently, there has been made a table 
of requirements which will help to examine the final design. The main 
requirement is that the design has to fit to the vision of Dierenrijk; it has 
to be suitable for children.

All these ideas were presented to the client, and the client has 
chosen an idea that will be further develeoped; the mice city. For the 
mice city three concepts were produced: 1. Van Gogh, 2. Eindhoven 
and 3. Brabant. Ultimatley, the concept Brabant has been chosen 
because of personal preference and this concept was elaborated in 
detail. It consists of a raised cudgel bridge that meanders trough the 
landscape of Brabant, where the mice can run underneath. For 
children there is a special crawl area where they can experience what 
it is l ike to be a mouse; they can come very close to the mice an they 
also can see a giant Coke can. A litter further, they can also experience 
the mouse’s view of sight trough a binoculair. 

However, there are still some open questions with this design, namely 
how the cats are kept outside? As the design is now, the doors of the 
barn are always open. It would be nice if the mice can also be located 
above the heads of the visitors, but the pitched roof makes it a littble bit 
complicated. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding



In dit hoofdstuk is de doelstelling, opdrachtomschrijving en de structuur 
van het verslag opgenomen. Aan de hand van deze onderdelen wordt 
duidelijk waar het verslag over gaat en wat het doel van het onderzoek 
is.

1.1 Doelstelling
Het doel van deze Bachelor Opdracht is het ontwikkelen van 
concepten om de interactie tussen kind en dier te bevorderen die aan 
het daarvoor opgestelde PvE moeten voldoen. 
Dit kan gerealiseerd worden door analyse te doen naar het gedrag van 
de dieren en de kinderen en door te kijken naar ideeën in andere dier-
entuinen en speeltoestellen in het algemeen. 
Vervolgens zullen de eisen en wensen die voortkomen uit deze 
analyses in een overzicht worden opgesteld en zullen er 
ideeschetsen gemaakt worden voor verschillende verblijven. 
Vervolgens wordt het meest interessante ontwerp door de begeleider 
van de dierentuin uitgezocht en dit zal verder tot in detail geschetst 
worden in drie concepten. Tot slot wordt dan het beste concept 
gekozen en wordt dit gerealiseerd in een tastbaar 3D model. Dit alles 
wordt gerealiseerd binnen een tijdsbestek van 3 maanden.

1.2 Opdrachtomschrijving
Dierenrijk wil graag ontwerpen hebben die de interactie tussen kind 
en dier bevorderen. Deze ontwerpen mogen dwars door, onder of 
over het verblijf geplaatst worden. Dit idee is ontstaan om de kinderen 
spelenderwijs dichter bij de dieren te brengen, maar natuurlijk op een 
veilige manier.

1.3 Structuur verslag
Verder kan er in Hoofdstuk 2 iets over de actoranalyse, analyse 
van dierentuinen in Nederland, analyse van de ontwikkeling van 
kinderen, analyse van speeltoestellen en iets over de algemene 
leefwijze van dieren gelezen worden, in Hoofdstuk 3 iets over de 
ideefase, specifieke leefwijze van dieren en het Programma van Eisen, 
in Hoofdstuk 4 zijn de conceptontwikkeling en conceptkeuze 
opgenomen, in Hoofdstuk 5 is de detaillering te vinden en in Hoofdstuk 
6 de conclusie en aanbevelingen.

Helemaal aan het begin van de Bachelor Opdracht is er een Plan van Aanpak 
opgesteld om meteen een richting te geven aan de opdracht. In een Plan van Aanpak 
is onder andere een doelstelling met onderzoeksvragen en een planning opgenomen. 
Het Plan van Aanpak is te vinden in bijlage 1.
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Hoofdstuk 2: Analyse



Een dierentuin is een park waarin allerlei dieren, die van over de hele 
wereld komen, te bekijken zijn. Nederland telt zo’n 12 grote 
dierentuinen met daarnaast nog verschillende kleine. Deze dieren 
komen vaak van andere dierentuinen, (Europese) dierentuinen 
hebben namelijk uitwisselingsprogramma’s zodat er geen dieren uit het 
wild gehaald hoeven worden. Zoals bijvoorbeeld in Dierenrijk, daar zijn 
sinds december vier nieuwe olifanten vanuit Dierenpark Emmen 
ondergebracht omdat deze olifanten in Emmen ruzie maakten met de 
rest van de groep. 

2.1 Actoranalyse - Dier
De opdrachtgever is het bedrijf Dierenrijk Dé Kinderdierentuin in 
Nuenen. In 2004 opende Dierenrijk zijn deuren onder de naam 
‘Dierenrijk Europa’. Het was een dierentuin die zich richtte op de 
dieren binnen Europa. Sinds 2007 zijn ze verder gaan kijken, buiten de 
grenzen van Europa en wilden ze zich gaan richten op basis-
schoolkinderen. Om het dierenplaatjesboek compleet te krijgen 
kwamen er ijsberen, leeuwen en olifanten naar Dierenrijk. Het 
uiteindelijke doel is 300.000 bezoekers per jaar (in 2013 waren dit er 
220.000). 

In juni 2013 is de bebording van Dierenrijk compleet veranderd. In 
plaats van de gebruikelijke borden met lange teksten, die toch niemand 
leest, maakt Dierenrijk gebruik van alleen soortborden die bij elk verblijf 
te vinden zijn. Op elk bord staat ook een nummer dat correspondeert 
met de nummers in het informatieboekje en op de Dierenrijkapp. 

Dierenrijk denkt zowel aan de dieren als aan de bezoekers. De dieren 
moeten op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen leven, maar de 
bezoekers betalen er natuurlijk voor om de dieren te kunnen zien. 

Zo moet er een optimale combinatie gemaakt worden voor zowel dier 
als bezoeker. De  verblijven van de dieren zijn zo ingericht dat de 
bezoeker vrijwel altijd de dieren kan zien. Naast de bezoekers zijn de 
medewerkers ook actoren. Zij houden de dierentuin draaiende. 

Verder is Dierenrijk opgericht door Libéma. Libéma is één van de 
grootst leisure concerns van Nederland. Libéma streeft naar kwaliteit, 
betrokkenheid, een eerlijke en open sfeer, lachende gezichten, 
professionaliteit en een tevreden gevoel voor de bezoekers. Naast 
attractieparken heeft Libéma ook vakantieparken en beurzen en 
evenementen onder zijn hoede.

Dierenrijk richt zich dus met name op kinderen van de basisschool, zo 
zijn er al veel speeltoestellen in de dierentuin te vinden die geschikt zijn 
voor deze leeftijdsgroep.
      
Dierenrijk is aangesloten bij de NVD (Nederlands Vereniging van 
Dierentuinen). De NVD is opgericht in 1966 en is de overkoepelende 
organisatie voor Nederlandse dierentuinen. Deze dierentuinen werken 
nauw samen op het gebied van educatie, recreatie, natuurbescherming 
en onderzoek. Lidmaatschap van de NVD kan eigenlijk gezien worden 
als een kwaliteitskeurmerk voor een dierentuin. Onder de NVD vallen 
de volgende dierentuinen, op alfabetische volgorde (Tabel 1):
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Hoofdstuk 2: Analyse
Dierentuin Plaats
Apenheul Apeldoorn
Burgers’ Zoo Arnhem
DierenPark Amersfoort Amersfoort
Dierenpark Emmen Emmen
Dierenrijk Nuenen
Diergaarde Blijdorp Rotterdam
Dolfinatrium Harderwijk Harderwijk
GaiaZOO Kerkrade
Natura Artis Magistra Amsterdam
Ouwehands Dierenpark Rhenen Rhenen
Safaripark Beekse Bergen Hilvarenbeek
Vogelpark Avifauna Alphen aan de Rijn

Tabel 1

In dierentuinen wordt constant nagedacht over de indeling van de 
dierentuin (waar welk verblijf, wegbewijzering, routes, sanitair, horeca 
gelegenheid etc.) en daar kunnen Industrieel Ontwerpers hun aandeel 
in leveren. Zij kunnen niet alleen met hun creatieve, maar ook met hun 
technisch oog bekijken wat praktisch of mooi is en houden met alle 
partijen rekening. Wanneer er een nieuw verblijf moet komen, moet er 
ook nagedacht worden over de dierenverzorgers; zij maken immers 
het verblijf schoon en verzorgen de dieren. Er kan niet iets ontworpen 
worden wat alleen mooi is om naar te kijken voor de bezoeker.

2.2 Analyse dierentuinen Nederland
Om te kijken hoe andere dierentuinen bepaalde elementen hebben 
opgezet, zoals bijvoorbeeld de interactie tussen kind en dier (wat voor 
dit onderzoek belangrijk is), zijn er verschillende dierentuinen in 
Nederland bezocht. Hieronder staan de bezochte dierentuinen op 
volgorde van bezoek met verschillende interacties. In de bijlage 2 is 
een (uitgebreid(e)) visie of jaarverslag van elk park te vinden. 
Dolfinarium Harderwijk en Vogelpark Avifauna zijn niet bezocht omdat 
deze niet relevant zijn voor het onderzoek.

Natura Artis Magistra – Amsterdam (21-04-2014)
Artis is al een erg oude dierentuin, hij bestaat
namelijk al 175 jaar! Artis is een dierentuin die 
is ingedeeld in individuele verblijven voor de 
dieren en niet zoals sommige andere dieren-
tuinen hebben, ingedeeld naar een leefgebied 
of een continent. Verder kan er langs de 
verblijven gelopen worden en er is maar één 
element wat vraagt om interactie met de dieren. 
De visie van deze dierentuin is liefde en zorg 
voor de natuur stimuleren en uitgroeien tot het 
meest toonaangevende instituut op dit gebied. 
Ze willen de mensen inspireren, laten 
verwonderen en leren over de natuur en zichzelf.
 
Diergaarde Blijdorp – Rotterdam (13-05-2014)
In Diergaarde Blijdorp zijn erg veel producten te vinden die om 
interactie met een kind vragen. Zo hebben ze bijvoorbeeld veel 
klimtoestellen, rijdt er een soort treintje door de dierentuin en zijn er 
producten waar ze in kunnen gaan liggen/staan/zitten. De visie van 
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Diergaarde Blijdorp luidt als volgt: Diergaarde Blijdorp presenteert haar 
aantrekkelijke collectie op uitnodigende wijze,  daarbij door interactie 
en dynamiek alle zintuigen geprikkeld worden en bezoekers 
geïnspireerd worden.

DierenPark Amersfoort – Amersfoort (14-05-2014)
DierenPark Amersfoort heeft sinds kort een aantal speel- en
klimtoestellen die in/door het verblijf van dieren geplaatst zijn. Zo kun je 
de beren en de hyena’s onder je door zien lopen. Daarnaast is er ook 
nog een DinoPark opgenomen  aan de rand van de dierentuin. Volgens 
DierenPark Amersfoort gebeurt het echte beleven met alle zintuigen. 
Zij bieden dit in hun DierenPark, waarbij er grote aandacht is voor 
dierenwelzijn en ze gekozen hebben voor een speelse formule. 
DierenPark Amersfoort is beloond met de titel: ‘Meest speelse 
Dierenpark van Nederland’. 

Apenheul – Apeldoorn (16-05-2014)
In de Apenheul zijn er enkele speeltoestellen die de kinderen doet 
denken aan hoe de apen zich voortbewegen en ze deze voorbeweging 
laat proberen. 

   
Burgers’ ZOO  - Arnhem (20-05-2014)
Burgers’ ZOO richt zich met name op de beleving van de bezoekers, 
zij hebben wat dat betreft een brede doelgroep. Alles is vooral erg mooi 
aangekleed en zo realistisch mogelijk nagebouwd, zij willen de mens 
en de natuur met elkaar verbinden. 
Interactie tussen kind en dier is hier niet te vinden. Om een betere 
beleving te krijgen van de Bush hebben ze hier een loopbrug door het 
water gemaakt wat voor zowel jong als oud erg leuk is om te doen. 
Daarnaast is er wel een Kinder Jungle opgezet wat een beetje lijkt op 
‘apenkooi’ (spelletje van basisschool). De grond heeft de kleuren van 
land of water waardoor de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen 
laten.
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Hoofdstuk 2: Analyse
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GaiaZOO – Kerkrade (22-05-2014)
GaiaZOO richt zich zowel op jong als oud. Voor de volwassenen zijn 
er bij elk verblijf informatieborden te vinden over hoe de dieren leven. 
Voor de kinderen is er bij elk verblijf een soort quizvraag geplaatst. Dit 
wordt gedaan door middel van een luikje. Op de klep van de luik wordt 
een vraag gesteld en wanneer het luikje wordt opgetild is daar het 
antwoord op de vraag te vinden. Daarnaast zijn er genoeg 
speeltoestellen verspreidt over het hele park. De visie van GaiaZOO 
bestaat uit drie elementen; het welbevinden van de dieren, educatie en 
natuur- en soortbehoud. 
         
In bijlage 3 staan meerdere afbeelding-
en van ontwerpen (in dierentuinen) 
die interactie vragen van de kinderen.

2.3 Analyse ontwikkeling kinderen
Het is belangrijk om te weten om welke doelgroep het gaat voor het 
ontwerp. De doelgroep die Dierenrijk heeft vastgesteld is 
basisschoolkinderen; deze kinderen zijn ongeveer 4 t/m 12 jaar. 
Om te kijken wat geschikt is voor kinderen van deze leeftijd is het 
verstandig om deze doelgroep te analyseren. 

Fysiek gedrag
Volgens Tilde Bekkers’ kaartenset1 (2011)  (zie bijlage 4) kunnen 
basisschoolkinderen in drie verschillende leeftijdsgroepen verdeeld 
worden: 5-6, 7-9 en 10-12 jaar. Elke leeftijdsgroep is weer 
onderverdeeld in vier verschillende domeinen: ‘Fysiek’, ‘Cognitief’, 
‘Sociaal’ en ‘Emotioneel’. Hiernaast in Tabel 2 een overzicht van de 
kenmerken per domein per leeftijdsgroep.

Fysiek Cognitief
5-6 jaar Oefenen simpele, grote 

bewegingen die balans en 
beweeglijkheid vereisen.

Eén taak per keer (stap voor 
stap), simpele problemen 
oplossen, kunnen simpele 
zinnen lezen

7-9 jaar Oefenen al complexere 
bewegingen, betere 
coördinatie en gebruik van 
de kleinere spieren.

Een paar gerelateerde taken 
tegelijk. Begrijpen, evalu-
eren en oplossen probleem. 
Lezen woorden met meer-
dere lettergrepen en moei-
lijkere zinnen. Zelfstandig 
een taak uitvoeren.

10-12 
jaar

Complexe bewegingen 
voor balans en beweeglijk-
heid, gebruik van kleinere 
spieren, herhaling 
coördinatie van grote spier-
groepen.

Gelijktijdige concentratie 
op taken van verschillende 
moeilijkheidsgraad. Zelfstan-
dig begrijpen, evalueren en 
oplossen van een probleem. 
Complexe teksten kunnen 
lezen.

1 Bekker T. & Antle A.N., (2011), Developmentally Situated Design (DSD): Making Theoretical Knowledge Accessible to Designers of Children’s Technology, Simon 
Fraser University, pp. 2531-2540 (zie bijlage 5).

Bij dit onderzoek is het vooral belangrijk wat kinderen fysiek kunnen, 
daarom wordt hier vooral op geconcentreerd en worden de andere drie 
domeinen buiten beschouwing gelaten. 

Er is goed te zien dat een kind zich beter ontwikkeld naarmate het 
ouder wordt. Zo kunnen de bewegingen steeds preciezer uitgevoerd 
worden en kunnen de kinderen steeds zelfstandiger te werk gaan. 
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Nieuwsgierigheid (zie bijlage 6)
Nieuwsgierigheid zit in elk mens en is bij kinderen het grootst. Dit is 
ook enigszins logisch; naarmate de mens ouder wordt, heeft hij/zij al 
veel gezien en geleerd van de wereld en is nieuwsgierigheid ook niet 
meer zo nodig. Er is voldoende kennis in huis, maar aan de andere 
kant kun je ook zeggen dat wanneer je het antwoord op iets weet, je 
meer wilt weten en je er zo dieper op in gaat, wat ook weer met 
nieuwsgierigheid te maken heeft. Nieuwsgierigheid is als het ware 
voorgeprogrammeerd. Deze nieuwsgierigheid stimuleert de mens om 
te ontdekken, te onderzoeken en te groeien/leren. 

Elk mens reageert anders op de wereld op zich heen en daardoor 
is er sprake van ontwikkeling. Zo bevordert de nieuwsgierigheid de 
ontwikkeling. Een kind moet daarom vrijheid krijgen om te exploreren. 
Wanneer er gezegd wordt ‘Niet aankomen’ zal het kind alleen maar 
nieuwsgieriger worden en steeds weer terug komen bij het niet-aan-te-
mogen-raken object. Wanneer iets succesvol gelukt is nodigt dit ook uit 
tot herhaling. 

Deze ontwikkelingseigenschappen zullen meegenomen worden in de 
concepten die gegenereerd zullen worden in Hoofdstuk 4.

2.4 Analyse speeltoestellen
Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden voor 
speeltoestellen wordt er nog verder gekeken dan alleen de elementen 
in de dierentuinen. Een bedrijf als Sicuro of Yalp realiseert op dit 
moment een groot aanbod in speeltoestellen in Nederland. Dit aanbod 
varieert dan van speeltoestellen tot interactief spelen en van natuurlijk 
spelen tot sporten. 

Sociaal Emotioneel
Samen spelen en delen, andere 
mensen kunnen eigen mening 
hebben, taak voltooien

Gevoel uitdrukken, oefenen met 
emoties (ook met die van 
anderen)

Vertrouwen opbouwen, 
samenwerken. Overwegen van 
andermans mening. Bouwen 
zelfvertrouwen op door favoriete 
activiteiten uit te voeren.

Emoties uitdrukken. Rekening 
houden met emoties van anderen 
tijdens een groepsactiviteit. 
Opmerken van non-verbale of 
conflicterende aanleidingen.

Oefenen op vertrouwen en reke-
ning houden met behoeften van 
anderen. Meningen in overweging 
nemen en eigen evt. aanpassen. 
Zelfvertrouwen opbouwen.

Emoties uitdrukken. Omgaan met 
sterke emoties in complexe 
situaties. Kunnen keuzes maken 
op basis van eigen emoties.

Tabel 2

Wat nog wel erg belangrijk is bij de eerste twee leeftijdsgroepen is dat 
de kinderen graag willen weten of je in de buurt bent om eventueel te 
helpen. 

Activiteiten als klimmen, glijden van de glijbaan, fietsen, gooien, van-
gen, hinkelen, balletje trappen, springen, tekenen, schilderen en kleien 
zijn populair voor kinderen van 5-12 jaar.



Hoofdstuk 2: Analyse
Wanneer er een nieuw ontwerp in de dierentuin komt moet deze aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen (NEN-EN 1176 Normen). Wanneer 
het om een speeltoestel voor kinderen gaat wordt dit in Dierenrijk getest door Sicuro. Sicuro verkoopt speeltoestellen, inspecteert ze en kan ze 
onderhouden. Deze speeltoestellen kunnen van natuurlijke materialen of van metaal gerealiseerd worden en kunnen ook op thema ontworpen 
worden. 

In de bijlage 7 is informatie te vinden over Sicuro; welke producten zij aanbieden, hoe zij inspecties uitvoeren, onderhouden en op veiligheid 
testen. Naast Sicuro en Yalp zijn er nog veel meer bedrijven die speeltoestellen verkopen, maar al deze toestellen komen op hetzelfde neer. Er 
zijn een aantal standaard elementen die op verschillende wijzen met elkaar gecombineerd worden waardoor je toch weer een nieuw speeltoestel 
krijgt.

 +  +  +  = 
Ook zijn er pleinplakkers; dit is een redelijk goedkope manier, t.o.v. speeltoestellen vervaardigd uit hout of kunststof, om het speelplein toch leuk 
te maken. Het zijn vrolijke gekleurde stickers die op het plein geplakt kunnen worden en die de kinderen uitdagen en prikkelen om hun fantasie te 
gebruiken (http://www.herculesspeeltoestellen.nl/pleinplakkers/pleinplakkers.html).

Wanneer er een speeltoestel geplaatst wordt en er een valhoogte is hoger dan 60 cm, moet er ook rekening gehouden worden met de valonder-
grond. Er is hierbij keuze uit laag valdempend zand, fijn grind, boomschors, kunstgras of onderhoudsvrije rubber valdemping tegels.
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Wanneer losse elementen met 
elkaar verbonden worden, 
kan er eventueel ook een thema 
aan het speeltoestel gegeven 
worden.

2.5 Algemene leefwijze dieren
Dierenrijk is voor de dierenverzorgers verdeeld in sectie A en sectie B. 
Gewoonweg omdat het park anders te groot is om alles goed te 
verzorgen voor de dieren. Tijdens de ochtendronde wordt er gekeken 
of alle dieren nog aanwezig zijn en of ze normaal reageren en 
lopen. Wanneer dit niet het geval is moet hier een melding van worden 
gedaan naar het hoofd van de dierenverzorging.  

In Dierenrijk leven alle dieren eigenlijk in een groep van twee of meer. 
Ze hebben zowel een binnen als buitenverblijf die over het algemeen 
beide ’s nachts beschikbaar zijn. Dan is de keus aan de dieren waar 
ze willen zijn. Overdag worden de binnenverblijven gesloten zodat de 
dieren altijd buiten lopen en gezien kunnen worden door de bezoekers. 

Wanneer de dieren buiten zijn kunnen de binnenverblijven meteen 
schoongemaakt worden. Eerst wordt er met een hogedrukspuit het 
verblijf schoongespoten, vervolgens wordt met een diervriendelijk sopje 
het verblijf geschrobd, daarna wordt het sop weer weggespoten met 
water en tot slot wordt het verblijf droog getrokken. 

Het voeren van de dieren gebeurd meestal in het binnen verblijf, 
zodat ze daar even rustig kunnen eten. Wanneer de dieren binnen 
zitten kan meteen het buitenverblijf schoongemaakt worden; er wordt 
dan afgemest en wanneer nodig worden de overgebleven botten 
afgevoerd of worden de ramen gezeemd. Soms wordt de voertijd 
aangegeven wanneer de dieren buiten te eten krijgen, dan kunnen de 
bezoekers dat bekijken. 

Met sommige dieren wordt er ook getraind, zoals de olifant en de 
zeehond. Deze trainingen zijn nodig om de gezondheid van het dier te 
kunnen bekijken en voor de shows die ze geven, zodat ze de trainer 
wel gehoorzamen en de situatie niet zomaar kan escaleren. De olifant 
is bijvoorbeeld een erg groot dier en dat maakt hem zo gevaarlijk. Hij 
kan je zomaar klem zetten zonder dat hij dat in de gaten heeft. Daarom 
worden de olifanten een aantal commando’s geleerd zodat de situatie 
veilig blijft, voor zowel dier als verzorger. Zo kan de olifant zijn poot 
optillen en door een luikje steken zodat de verzorgers ook de 
onderkant van de poot kunnen bekijken en de nagels eventueel 
kunnen veilen. Bij de zeehonden wordt onder andere aangeleerd dat 
ze oogdruppels krijgen. 

Aan het einde van de dag wordt het voedsel voor de volgende dag al 
geprepareerd zodat er ’s ochtends meteen begonnen kan worden. Het 
voedsel varieert van vlees tot vis en van groente tot hondenbrokken. 

Foto’s van de dierenverzorging zijn te vinden in bijlage 8.
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Hoofdstuk 3: Ideefase



3.1 Ideeën
In deze fase worden er, op aanvraag, zo veel mogelijk ideeën 
gegenereerd met eenvoudige schetsen erbij. Vervolgens zal door de 
opdrachtgever het meest interessante idee gekozen worden en dit idee 
wordt daarna verder uitgewerkt in drie concepten. Deze concepten zijn 
in het Hoofdstuk 4 te vinden.

Hieronder zijn de verschillende ideeën met bijbehorende schetsen te 
vinden.

Bevers: dammen 
Bij de bevers worden er smalle beekjes doorgetrokken over het 
voetpad. In deze beekjes kunnen de kinderen dan (samen met de 
bevers) dammen bouwen. Deze beekjes moeten smal genoeg zijn 
zodat een rolstoel er met gemak overheen kan.

 
 

Chimpansees: speeltoestel
Bij de chimpansees wordt er een speeltoestel gemaakt dat gespiegeld 
wordt aan het verblijf van de chimpansees. Zo kunnen de kinderen op 
een uitkijkplateau staan en touwtje trekken of op de wipwap met de 
chimpansees.

  
Giraffen: uitkijktoren
Een hoge uitkijktoren bij het verblijf van de giraffen zorgt ervoor dat 
kinderen eens de wereld van boven kunnen zien. Zo kunnen ze tijdens 
hun klimtocht op verschillende hoogtes uit de toren kijken en giraffen 
spotten. 
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Hoofdstuk 3: Ideefase
Muizen: stad
De kinderen kunnen door de muizenstad heen lopen en overal is wel 
iets te zien.

 

Pinguïns: glijbaan
Naast het verblijf van de pinguïns is een berg opgenomen met een 
gladde baan naar beneden. Via deze baan kan met een kunststof 
schaal naar beneden gegleden worden. Zo krijgen de kinderen een 
betere indruk van het voortbewegen van de pinguïn. 

Stokstaartjes: kruiptunnel 
Bij dit verblijf wordt er een tunnel onder het verblijf gebouwd zodat de 
stokstaartjes ook te zien zijn als ze onder de grond zitten (waar hun 
nest zit). Halverwege deze tunnel is dan een glasstrook opgenomen ter 
hoogte van het nest zodat je stokstaartjes daar kunt zien zitten. 
Daarnaast beleeft het kind op deze manier de leefwijze van de 
stokstaartjes.

  
Tijgers: klimparcours
Via dit klimparcours kan een kind een tijger vanaf verschillende 
gezichtspunten bekijken. De ene keer van bovenaf en de andere keer 
van onderaf. Zo kunnen de kinderen heel dicht bij de tijgers komen om 
ze eens beter te kunnen bekijken. Daarnaast is zo’n klimparcours erg 
leuk om te ontdekken.
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Zeehonden: glazen brug
Je loopt als het ware het aquarium van de zeehonden in. Wanneer je 
midden op de glazen brug staat kunnen de zeehonden naast en onder 
je door zwemmen. 
 

3.2 Specifieke leefwijze dieren
Na alle ideeën voorgelegd te hebben is er één idee gekozen door de 
opdrachtgever. Dat wordt namelijk de muizenstad. Er moet dus 
onderzoek gedaan worden naar de leefwijze van muizen.

Muizen zijn knaagdieren en kunnen zich erg goed aanpassen aan hun 
leefomgeving. Wel willen ze graag een plek hebben met voldoende 
schuilmogelijkheden. Verder zijn muizen uitstekende klimmers,  kunnen 
goed springen en reuk is hun voornaamste zintuig. De muis eet 
eigenlijk alles met voorkeur voor vetrijke spijzen, peulvruchten en 
granen. 
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Muizen zijn van nature heel nieuwsgierige beestjes; ze zullen niet 
zomaar bang zijn voor vreemde voorwerpen, maar wanneer er een 
onverwachtse beweging is of een hard geluid zal de muis daar wel van 
schrikken. 

Het is niet mogelijk om verschillende soorten muizen bij elkaar te 
zetten. Vanwege overlevingsinstinct zullen zij elkaar opeten. 

Muizen laten overal hun urine achter wat heel erg gaat stinken. 
Overigens ruikt de urine van een mannetjesmuis veel sterker dan de 
urine van een vrouwtjesmuis omdat hij dat gebruikt om zijn territorium 
af te bakenen.

Van dichtbij kunnen muizen redelijk goed zien en zelfs bepaalde 
kleuren onderscheiden. Door de positie van hun ogen hebben ze een 
groot blikveld. Ze zien weinig details, maar wel vooral beweging.

De voortplanting is bij iedere muis anders, maar de draagtijd is 
meestal tussen de 19 en 21 dagen. Dat kunnen veel nestjes in één jaar 
zijn en dat geeft een enorme uitbreiding. 

Om dit tegen te gaan kunnen de mannetjes en vrouwtjes het beste 
gescheiden worden. Er kan dan gekozen worden voor een groep 
mannetjes, een groep vrouwtjes of een scheiding maken tussen 
mannetjes en vrouwtjes.

Vanwege de geur van de urine is een groep van alleen maar 
vrouwtjes aan te raden.

Meer informatie over muizen is te vinden in bijlage 9.



Hoofdstuk 3: Ideefase
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3.3 Programma van Eisen
Om het uiteindelijke ontwerp te kunnen toetsen wordt er een 
Programma van Eisen opgesteld waaraan het ontwerp zou moeten 
voldoen.

Het ontwerp:

Eis Specificatie
Moet de interactie tussen kind en dier bevorderen. Kind en dier dichter bij elkaar brengen, maar op een veilige manier. 

Misschien soms op een educatieve manier.
Sluit aan bij de visie/stijl van Dierenrijk. Gericht op kinderen.
Moet veilig zijn voor zowel kind als dier. Moet aan NEN-EN 1176 normen voldoen.
Moet geschikt zijn voor basisschool kinderen. Fysiek gezien.
Moet, wanneer mogelijk uit hout vervaardigd worden. Robinia hout (duurzaam).
Mag niet omvallen of kapot gaan wanneer een kind (evt. onder 
begeleiding van een ouder) er gebruik van maakt.

Bij individueel gebruik maximaal 150 kg/1500 N kunnen dragen.

Moet qua gebruik voor zichzelf spreken. Zonder handleiding te gebruiken.
Moet uitnodigend zijn om op te spelen.
Moet eenvoudig en goed schoon te maken zijn. Met behulp van een hogedrukspuit en een trekker.
Moet een valondergrond bevatten. Bij een valhoogte hoger dan 60 cm.

Wensen
Het ontwerp:
  - moet eventueel van opschriften worden voorzien.
  - moet een connectie hebben met Vincent van Gogh.
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Hoofdstuk 4: Conceptontwikkeling 



4.1 Concepten
In het park is een schuur beschikbaar, die eventueel gebruikt zou 
kunnen worden voor de muizenstad (zie bijlage 10). Deze schuur is nu 
een informatieplek over het Brabantse water en zijn er aquaria te zien 
met verschillende planten en vissen, maar deze plek is niet zo leuk 
voor de kinderen. Ze zijn er al een tijd over aan het denken wat ze voor 
nieuwe invulling kunnen geven aan de schuur.

Er zullen nu drie concepten gegenereerd moeten worden voor de 
muizenstad. Hieronder een woordenweb waar allemaal aan gedacht 
zou kunnen worden.
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Hoofdstuk 4: Conceptontwikkeling 
Concept 1 - Vincent van Gogh
Dierenrijk was altijd op zoek naar een connectie met het Van Gogh 
Village (Van Gogh heeft 2 jaar in Nuenen gewoond en heeft daar een 
kwart van zijn schilderijen geproduceerd, meer hierover in bijlage 11), 
dus daar wordt het eerste concept op gebaseerd. Hieronder een idee-
collage.

De ideeschets die hierbij naar voren kwam is te zien aan de rechter 
kant. De verdere detailschetsen zijn te vinden in bijlage 12.

Bij dit concept zou er gebruik gemaakt kunnen worden van het tweede 
paar deuren om een mooie doorgaande route te creëren. 
Er staat aan de linker kant een groot loopwiel; wanneer hierin gelopen 
wordt kan er een weefgetouw mechanisch aangedreven worden. Een 
stukje verder staat de scène van de aardappeleters. Op de muur wordt 
het schilderij afgebeeld met daarvoor, tegen de muur aan, een tafel 
met neppe aardappels en groenten. In het midden van deze tafel is 
een groot gat gemaakt waar een grote glazen koepel overheen 
geplaatst wordt. Op deze manier kunnen kinderen nog dichter bij de 
muizen zijn. Verder is deze hoek afgezet met glas zodat de muizen 
netjes binnen dit gebied blijven en niet door de gehele schuur kunnen 
lopen. 
Tot slot is er dan nog aan de rechterkant een aquarium opgenomen 
met een kleine watermolen met aan weerzijden een huisje. Het huisje 
aan de bezoekerskant is vanaf die kant afgeschermd met glas zodat 
daar ook nog muizen in rond kunnen kruipen en de bezoekers de 
dieren kunnen zien.

Het nadeel van dit concept is dat de ruimte niet één geheel is, er zijn 
allemaal losse dingetjes te vinden/te doen, maar dat sluit niet op elkaar 
aan. Om dat misschien anders in te vullen is het mogelijk om de 
binnenkant van een watermolen na te bouwen en dat daar de muizen 
doorheen krioelen. Zo blijf je toch bij Van Gogh als thema en is de 
ruimte één geheel.
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Hoofdstuk 4: Conceptontwikkeling 
Concept 2 - Eindhoven
Voor het tweede concept wordt er echt een stad uitgewerkt en om het 
in de buurt van Nuenen te houden wordt dit Eindhoven, met als 
special; de lichtjesstad. Hieronder een ideecollage.

De ideeschets die hierbij naar voren kwam is te zien aan de rechter 
kant. De verdere detailschetsen zijn te vinden in bijlage 12.

Aan de linkerkant is een afgeschermde donkere ruimte met een 
doorgang met gordijnen met een groot projectiescherm. Tegenover het 
projectiescherm staat een display op een sokkel waarop je bepaalde 
lichteffecten kunt bedienen. Op het projectiescherm kan dan een grote 
‘lichttekening’ gemaakt worden. 
In de andere ruimte staan allemaal geveltjes waar de muizen 
overheen/onderdoor/doorheen kunnen kruipen met allerlei lichtjes. Hoe 
harder je loopt in het loopwiel, hoe meer lichtjes er aan gaan.

Het nadeel van dit concept is eigenlijk hetzelfde als bij het vorige 
concept; de ruimte is opgedeeld in losse stukjes die niet één geheel 
vormen.
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Hoofdstuk 4: Conceptontwikkeling 
Concept 3 - Noord Brabant
Voor het derde concept wordt er gekeken naar Noord Brabant. 
Hieronder een ideecollage.

De ideeschets die hierbij naar voren kwam is te zien aan de rechter 
kant. 

Bij dit concept loopt de bezoeker door het Brabantse landschap. Er 
loopt een knuppeltjesbrug kronkelend en verhoogd door de schuur 
heen. De brug is verhoogd zodat de muizen onder je voeten door 
kunnen lopen. Dan staat er nog een halve boom (lengtedoorsnede) die 
aan de binnenkant is uitgehouwen. Dit is het huis van de muizen waar 
ze lekker in kunnen ravotten. De boom is zo naar de bezoeker toe 
gedraaid dat de binnenkant goed zichtbaar is. Vanuit de boomtop zijn 
er nog een aantal touwen naar de muren gespannen waar de muizen 
overheen kunnen lopen. Naast de boom is een Brabantse schuur met 
tractor zichtbaar. De muizen kunnen ook hier doorheen lopen. Een 
detailschets is opgenomen op bladzijde 35. 

Het nadeel van dit concept is dat de bezoeker zicht heeft over de 
gehele ruimte en dat deze ruimte nog vrij kaal is. Het idee van de uit-
gehouwen boom is leuk, maar niet erg praktisch omdat de geur van de 
ontlasting van de muizen dan in de boom trekt. Hier zou natuurlijk wel 
iets voor verzonnen kunnen worden. Verder is de ruimte nog behoorlijk 
saai, hier zou nog meer invulling en of interactie aan gegeven kunnen 
worden.
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Hoofdstuk 4: Conceptontwikkeling 
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4.2 Conceptkeuze
Uit de bovenstaande drie concepten moet er één concept gekozen 
worden om daar de detaillering van uit te werken. Uiteindelijk bleek 
persoonlijke voorkeur het zwaarst te wegen en is concept 3 gekozen; 
de knuppeltjesbrug door het Brabantse landschap. 

Uit dit concept is nog erg veel te halen en daarom wordt hiermee 
verder gewerkt. Deze uitwerking is te vinden in het volgende hoofdstuk 
‘Hoofdstuk 5: Detaillering’.



Hoofdstuk 5: Detaillering



Door voorkeur van de opdrachtgever is het concept Brabant gekozen. 
Het idee van de knuppeltjesbrug viel heel erg in de smaak en daarom 
is hierop verder geborduurd. 

5.1 Algemeen
De volgende tekst verwijst naar Afbeelding 1 op pagina 40.
De veiligheidsnormen waar een ontwerp voor een speeltoestel voor 
kinderen aan moet voldoen zijn opgenomen in bijlage 13. In de tekst 
zal dan verwezen worden naar de desbetreffende bladzijdes.

Het is de bedoeling dat de spanning wordt opgebouwd; het mag voor 
de bezoeker niet direct zichtbaar zijn wat er in de ruimte te doen is. 
Daarom komt er een muur van hoog riet die het zicht voor de rest van 
de ruimte afschermt (1). 

Dan is het idee van het knuppeltjesbruggetje (2) dat je verhoogd door 
het Brabantse landschap loopt en dat hier onderdoor de muizen 
kunnen lopen, maar wanneer iets verhoogd is, is het moeilijk 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en daarom wordt er een aanloop 
van 8 meter gebruikt om een hoogte van 60 cm te bereiken. Deze 
aanloop begint 2 meter buiten de deuren en loopt dan verder 
omhoog naar binnen toe. De hoogte van 60 cm is zo bepaald omdat dit 
de grens is dat er geen valondergrond geplaatst hoeft te worden (par. 
4.2.8.5.2 op blz 38). Muizen zouden dit overigens toch opeten. 
Daarnaast moet er rekening gehouden worden met het eenvoudig 
schoonmaken van het verblijf en daarom wordt de betonnen 
ondergrond behouden (3). 

Om ervoor te zorgen dat de muizen niet op het bruggetje kunnen 
komen wordt het pad vanaf de uitgang aan weerszijden afgezet met 
paaltjes die tot een hoogte van 60 cm gaan (4). Aan de buitenkant van 
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deze paaltjes wordt doorzichtig kunststof geplaatst zodat de muizen 
ook geen grip hebben om omhoog te kunnen klimmen. Het bruggetje 
komt op stalen paaltjes te staan zodat de muizen niet via de paaltjes 
nog omhoog kunnen klimmen. 

Verder is er nog één lastig aspect wat betreft de ruimte: het dak loopt 
vanaf 1.65 meter schuin omhoog. Wanneer het looppad dan ook nog 
eens verhoogd wordt, wordt de doorgang voor volwassen mensen wel 
beperkt. Hier moet dus rekening mee worden gehouden met het 
verloop van het pad. Daarnaast is er, bij de schuur zoals deze nu is, 
een te kleine doorgang; het is namelijk nog een oude staldeur. Bij 
realisering van dit project zal deze uitgang nog vernieuwd moeten 
worden.

Zodra de bezoeker binnenkomt is er direct links een kinderdoorgang 
(5). Dit loopt onder het schuine dak en maakt het daarom voor 
kinderen wel toegankelijk. Wanneer de kinderen dan van het 
knuppeltjesbruggetje afstappen komen ze op een muizenklem terecht. 
Eén plank staat dan iets omhoog en zodra de kinderen erop stappen is 
er vering te voelen en is het geluid van een klappende muizenklem te 
horen. De gang waar de kinderen door kunnen is helemaal afgesloten, 
behalve aan het einde, daar is gewoon een doorgang. In de wand van 
deze gang (niet de buitenmuur) zijn een aantal gaten waar de kinderen 
hun hoofd doorheen kunnen steken om hun ouders te zien (6). De 
ouders kunnen dan meteen een foto maken, want de kinderen zijn nu 
zelf een muis geworden. Er zijn namelijk op de buitenkant van deze 
wand schilderingen gemaakt van muizen en net waar het kop zich zou 
bevinden is het gezicht van het kind te zien.

Wanneer de kinderen verder lopen is het reeds bestaande aquarium 
met Brabantse Beek vissen te zien tegen de linker wand (7). 



Hoofdstuk 5: Detaillering
(Linksachter in de hoek wordt de ruimte voor de filters geplaatst. 
Dit wordt met een deurtje afgesloten wat alleen toegankelijk is voor 
personeel). De ouders kunnen de vissen ook vanaf het knuppeltjes-
bruggetje bekijken. Vervolgens maakt het bruggetje een bocht naar 
rechts en dan is ook de rest van de ruimte te zien. 

De kinderen kunnen vanaf het aquarium ook onder het bruggetje door 
kruipen en bevinden zich dan als het ware ‘onder de grond’ (8). 
Midden in het riet is een opening gemaakt zodat de kinderen hier nog 
even kunnen gaan staan. Dit is een vereiste bij een tunnel met een 
doorsnede van 500 mm, dan moet er na elke 2000 mm een opening 
zijn (par. 4.2.3 op blz. 19 en tabel 1 op blz. 27). In deze opening is een 
opstapje zodat de kinderen hier ook weer op het knuppeltjesbruggetje 
kunnen klimmen (9). Deze opening is echter niet het einde van de tocht 
onder de grond; de kinderen kunnen ook nog een stukje verder kruipen 
en dan komen ze een reusachtig colablikje tegen (10). Zo kunnen ze 
zich goed vergelijken met een muis. Een colablikje is dan een goed 
referentiepunt; elk kind heeft wel eens een colablikje vast gehad.

Wanneer de bezoekers de bocht om zijn, bevinden ze zich in het 
muizengedeelte (gearceerde gedeelte). Vanaf dit punt lopen er echte 
muizen onder het bruggetje door en zijn ze te zien in een Brabantse 
schuur; waar een tractor in staat en een waslijn met kleding buiten 
hangt (11). 

Aan het einde van het pad is er aan de linkerkant nog een rode bonte 
koe (12), Betsie genaamd, te vinden en een verhoogde steiger waar de 
kinderen op kunnen klimmen. Betsie kan haar kop bewegen wanneer 
de bewegingssensor geactiveerd wordt en zal dan gaan loeien. Op de 
steiger is een verrekijker geplaatst die in 360° het zichtveld van een 
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muis laat zien; alles wordt enorm groot afgebeeld (13). Deze steiger 
is te betreden door middel van een ladder die (par. 4.2.9.1 op blz. 40).
De kinderen bevinden zich als het ware in een halve bol. Ze kunnen 
dus ook omhoog kijken. In de hoek op de steiger staat ook een knotwilg 
(14). Af en toe zal hieruit een dwerguil komen vliegen die een rondje 
door de schuur vliegt. Deze uil zal door middel van activering van een 
bewegingssensor gaan vliegen.

Verder wordt er in de hele ruimte het Brabantse landschap geschilderd 
en zal de horizon zich bevinden ter hoogte van het plateau waar Betsie 
op staat.

5.2 Detaillering
Knuppeltjesbruggetje
Het knuppeltjesbruggetje zal vervaardigd worden uit stammen 
robiniahout met een diameter van 100 mm die op een lengte van 1800 
mm worden afgezaagd. Sommige stammen zullen aan één uiteinde 
in een punt gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door middel van 
schuren, omdat er anders geen bocht gemaakt kan worden. Deze palen 
worden onderling met elkaar verbonden door middel van dwarsliggende 
balkjes die worden vast geschroefd. Aan de onderkant worden roest-
vrijstalen paaltjes bevestigd die ervoor moeten zorgen dat het brug-
getje omhoog loopt en de bezoekers qua gewicht kunnen dragen. Aan 
de onderkant van het knuppetjesbruggetje wordt er nog een kunststof 
plaat gemonteerd zodat de muizen die toch de mogelijkheid hebben 
gevonden om via de metalen paatljes omhoog te klimmen, geen grip 
hebben om op het bruggetje te kunnen 
komen. De paaltjes moeten zo bevestigd 
worden dat de kinderen zich niet kunnen 
bezeren (par. 4.2.5 op blz. 23 figuur 11). 
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door de verrekijker te zien is, kan gerealiseerd worden in Maya. Je kan 
hierin het camera standpunt bepalen en er een hele 3D omgeving in 
ontwerpen. De knotwilg kan net als Betsie van kunststof gemaakt 
worden.

Gang
De gang waar de kinderen doorheen kunnen lopen kan uit 20 mm dikte 
triplex hout of uit kunststof vervaardigd worden wat vervolgens nog 
geschilderd zal worden. De wand die hiervoor extra neergezet moet 
worden kan door middel van een extra profiel aan de grond bevestigd 
worden. De gang heeft een lengte van 2000 mm en is 1000 mm breed. 
De lengte wordt verdeeld in vier gelijke stukken. Deze deellijnen geven 
aan waar de tussenschotten met een breedte van 500 mm komen die 
ervoor zorgen dat de kinderen moeten slalommen. De gaten in de 
wand worden op verschillende hoogtes geplaatst zodat er voor elk kind 
wel een geschikt gat te vinden is. Deze gaten hebben een ovale vorm 
met in de hoogte een afmeting van 184 mm en in de breedte 145 mm. 
De muizenklem in deze gang wordt gerealiseerd uit robinia hout omdat 
dit veel te voorduren heeft door het erop afstappen van kinderen. In 
de lengte is deze 500 mm, in de breedte 400 mm en in de hoogte 200 
mm. Onder één plank komt een grote veer te liggen die de kinderen 
het gevoel geeft van een muizenklem. Door middel van een bewe-
gingssensor zal er ook het geluid van een muizenklem te horen zijn. 

Kruipgang
De kruipgang onder het bruggetje door wordt zo geschilderd dat het           
lijkt alsof de kinderen zich echt onder grond bevinden. Aan de kant van 
het aquarium zal deze gang afgesloten worden met een niet transpa-
rante wand van 10 mm dikte. Aan de kant van de muizen wordt de 
gang afgesloten met een wand van slagvast glas (10 mm) zodat de 
kinderen oog in oog kunnen staan met de muizen. Verderop in de gang 
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De houten paaltjes die in het tweede gedeeltje van het knuppeltjes-
bruggetje naar voren komen, hebben een diameter van 50 mm. Deze 
paaltjes worden samen met een doorzichtige kunststof plaat haaks op 
het bruggetje gemonteerd door middel van schroeven. 

Aquarium
Aan het aquarium zal niks veranderd worden. De enige aanpassing 
hierop is het verplaatsen van de filters, hierdoor zullen ook wat aan-
sluitingen aangepast moeten worden. Normaal gesproken stonden 
deze links van het aquarium, maar in het nieuwe ontwerp moeten deze 
aan de rechter kant komen te staan. De deur die de filters afschermt 
hoeft geen aanpassing te ondergaan, deze kan nog gewoon op 
dezelfde manier geopend worden. Sjakie Dobber zal van de steiger 
naar het grasperkje boven de filters verplaatst moeten worden.

Weide
Het plateau waar Betsie op staat zal een andere oppervlaktevorm 
moeten krijgen. In de huidige situatie is dit rechthoekig, maar in het 
nieuwe ontwerp moet er een ronding in komen. Zie Afbeelding 2. Deze 
ronding zou gemaakt kunnen worden met buighout van 30 mm dikte 
zodat er een mooie soepele ronding ontstaat. Vervolgens wordt de 
topplaat hierop gemonteerd met schroeven.

Steiger
De steiger waar de verrekijker op staat kan ook behouden worden 
zoals deze nu is. De enige aanpassing is het inkorten van het plateau 
door middel van zagen. Deze is in de huidige situatie te lang waardoor 
de uitgang in het nieuwe ontwerp niet goed gebruikt zou kunnen 
worden. Dat houdt wel in dat één staander waar de steiger nu op 
steunt ook iets verplaatst zal moeten worden. De staanders zijn door 
.middel van schroeven gemonteerd. Het zichtveld van de muis die 
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Afbeelding 4

Tractor en waslijn
De tractor kan eenvoudig neergezet worden, maar voor de waslijn is 
het makkelijker als er gaten worden geboord in de betonnen vloer 
zodat de palen (20 mm doorsnee) hierin kunnen staan. 

Ladder
De ladder om op de steiger te komen zal gemaakt moeten worden 
volgens par. 4.2.9.1 op blz 40 en de steiger zal een reling moeten 
bevatten zodat kinderen er niet af kunnen vallen. Deze beide 
elementen worden van robiniahout gemaakt.

Afbeelding 3

bij het gat in het riet wordt een verhoging gemaakt van robinia hout 
zodat kinderen hier op kunnen staan om zo uit de gang te kunnen klim-
men. Deze heeft een hoogte van 300 mm. Op deze verhoging is nog 
een paal gemonteerd, met een diameter tussen de 16 en 45 mm (par. 
4.2.4.6 op blz. 23), zodat kinderen hier nog houvast aan hebben. Het 
reuzen colablikje zal van kunststof gemaakt worden van 5 mm dikte. 
Dit is namelijk lekker licht en er kan gemakkelijk het logo van coca cola 
op aangebracht worden. Het colablikje heeft officieel een diameter van 
65 mm en een hoogte van 115 mm. Om het colablikje nu in verhouding 
onder het bruggetje te laten passen, mag deze maximaal een diameter 
van 500 mm hebben, dat betekent dat er dan een hoogte bij hoort van 
885 mm. Het kunststof zal rond gebogen worden en aan de achter-
kant met behulp van plaatjes en schroeven dicht gemaakt worden (zie 
Afbeelding 3). Het trappetje aan het einde van de gang zal ook weer 
vervaardigd worden uit robinia hout (par. 4.2.9.2 op blz. 41 en zie Af-
beelding 4) met tredes op een afstand van 200 mm. In het 
midden van de kruipgang bij het gaat waar weer op het bruggetje 
geklommen kan worden is nog een obstakel gemaakt van triplex hout 
zodat kinderen moeten kiezen welke kant ze op willen. Deze 
afmetingen zijn vrij zolang de gangdoorsnee van 500 mm behouden 
blijft.

Riet
Het riet moet zo gemonteerd worden dat de muizen hier niet op 
kunnen klimmen, maar er juist onderdoor kunnen lopen zodat ze in 
staat zijn dichter bij de kinderen te kunnen komen. Dit kan op dezelfde 
manier opgelost worden als aan het einde van het pad; de kopse kant 
afschermen met paaltjes en een doorzichtige kunststof plaat. Wanneer 
er in een kunststof plaat van 10 mm gaatjes worden geboord kunnen 
.hier de rietstengels in bevestigd worden met 2 componenten lijm.
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5.3 Begroting
Het is belangrijk om te weten hoeveel dit project ongeveer gaat kosten 
om te kijken of dit haalbaar is. Het moet namelijk voldoende opleveren 
zodat het ook nut heeft om het te realiseren. 

Het gebouw zal moeten worden aangepast om het nieuwe ontwerp te 
kunnen realiseren. Dat betekent dat de ingang aangepast en de 
uitgang doorgebroken moet worden. Tot slot moet er bij de uitgang nog 
een dubbele deur geplaatst worden. Geschatte kosten: €10.500,00.

Vervolgens moet het aquarium verplaatst worden; dat houdt in dat 
de aansluitingen van de filterinstallatie dan ook aangepast moeten 
worden en dat de vlonder gedeeltelijk ook een aanpassing moet onder-
gaan. Sjakie Dobber moet ook verplaatst worden. Geschatte kosten: 
€14.500,00.

Verder moeten de knuppeltjesbrug, kruipgang, colablik, steiger met 
verrekijker en knotwilg, neus van een tractor, waslijn, rietpluimen en het 
gazon van Betsie geplaatst worden. Geschatte kosten: €18.750,00.

De totale geschatte kosten komen dan op €43.750,00. Een meer 
gedetailleerde beraming hiervan is te vinden in bijlage 14. 



Hoofdstuk 5: Detaillering
Om het eindontwerp te kunnen visualiseren is een maquette gemaakt 
die op de volgende pagina te zien is (Afbeelding 5). Daarvoor zit een 
doorzichtig blad waarop silhouetten te zien zijn zodat de maquette te 
bekijken is met en zonder bezoekers.
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Afbeelding 5



Hoofdstuk 6: Conclusie



6.1 Conclusie
In de conclusie wordt weer terug gekeken naar waar het allemaal 
begon: bij de onderzoeksvragen. Tijdens het verslag is er gezocht naar 
een antwoord op deze vragen en die antwoorden daarop worden 
hieronder verwerkt.

Er zijn drie leeftijdsgroepen binnen de basisschoolleeftijd: 5-6 jaar, 7-9 
jaar en 10-12 jaar. Naarmate kinderen ouder worden, worden zij op 
fysiek gebied steeds gecontroleerder en specifieker in bewegingen,  op 
cognitief gebied worden ze steeds zelfstandiger in het oplossen van 
problemen doordat vraagstukken beter te lezen zijn, op sociaal gebied 
ontwikkelen zij vertrouwen en kunnen ze rekening houden met een 
ander of met een andere mening en op emotioneel gebied kunnen de 
kinderen steeds beter hun emoties uitdrukken en op basis daarvan 
keuzes maken. Nieuwsgierigheid is een aspect wat eigenlijk vanaf 
de geboorte is voorgeprogrammeerd. Het stimuleert de mens om te 
ontdekken, te onderzoeken en te groeien/leren. 

Bij het analyseren van Nederlandse dierentuinen is er gekeken naar 
educatieve ontwerpen, speeltoestellen en welke elementen in 
combinatie zijn met dieren. Bij GaiaZOO was er bij elk verblijf een luikje 
te vinden met daarop een vraag en onder het luikje het antwoord. In 
Dierenrijk wordt er op het einde van de dag een quiz gehouden waar 
de kinderen een emmertje voer voor de berberapen kunnen winnen. 
In elke dierentuin zijn er ook een aantal speeltoestellen te vinden. In de 
ene dierentuin meer dan de andere omdat de een bijvoorbeeld 
specifieker gericht is op kinderen. In DierenPark Amersfoort waren er 
klimtoestellen in het verblijf van bepaalde dieren geplaatst (beren en 
hyena’s). Wel op een zo danige manier dat de veiligheid gehandhaafd 
blijft. In Dierenrijk is er een klein klimparcours te vinden over het verblijf 
van de otters en wordt er gewerkt aan meer van dit soort ontwerpen.
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Dierenrijk is gericht op kinderen; de doelgroep bestaat uit basisschool-
kinderen. De ontwerpen moeten niet alleen voor deze doelgroep 
beschikbaar zijn, maar ook voor hun ouders/begeleiders; die zowel 
jong als oud kunnen zijn of misschien zelfs minder valide. Wanneer 
er een nieuw ontwerp komt moet deze aan de NEN-EN 1176 normen 
voldoen. Daarnaast moeten de dieren zich niet kunnen bezeren of 
klemzetten aan/in het ontwerp en moeten er geen ziektes van op 
kunnen lopen, er moet dus gebruik gemaakt worden van diervrien-
delijke materialen.

Muizen kunnen zich gemakkelijk aan hun omgeving aanpassen. Deze 
dieren planten zich gemakkelijk voort en hebben een groot blikveld. 
Ze zien weinig details, maar wel vooral beweging. Om voortplanting te 
voorkomen is het verstandig om een groep van alleen maar mannetjes 
of vrouwtjes te nemen. Om minder last te hebben van de stank is een 
vrouwtjesgroep de beste oplossing. Muizen schrikken van 
onverwachtse bewegingen of plotse harde geluiden. Muizen zijn eigen-
lijk altijd op zoek naar voedsel en dat stimuleert hun nieuwsgierigheid.

Het concept moet binnen een ruimte van 11 bij 5,8 meter vervaardigd 
worden. Op deze ruimte ligt een schuin dak dat vanaf 1,65 tot 4,20 
meter omhoog loopt. Bij voorkeur wordt het ontwerp uit duurzame ma-
terialen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld robinia hout, wat hedendaags 
al veel gebruikt wordt door Dierenrijk. Om de opdracht te kunnen 
beoordelen wordt er een Programma van Eisen gemaakt en het uitein-
delijke concept zal hieraan getoetst worden, maar naast deze toetst is 
persoonlijke voorkeur ook erg belangrijk en in het geval van de nieuwe 
muizenstand werd er gekozen voor concept 3; het Brabantse 
landschap.
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6.2 Aanbevelingen
Om nog meer interactie met de dieren te hebben is het ook leuk als de 
muizen over de bezoekers heen kunnen klimmen. Zo kunnen de 
bezoekers overal muizen zien. Er was nog een idee om ook een touw 
over het bruggetje heen te spannen waar de muizen overheen kunnen 
klimmen, maar het gevaar hierbij is dat de muizen er vanaf kunnen 
vallen, zo op het bezoekerspad komen en vervolgens naar buiten 
kunnen vluchten. Bovendien loopt het plafond schuin en zou het zo 
kunnen zijn dat de muizen zich erg dicht boven de hoofden van de 
bezoekers bevinden. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat er 
een doorzichtige buis over het bruggetje geplaatst wordt waar de 
muizen doorheen kunnen kruipen, zo kunnen de muizen zich niet 
tussen de bezoekers geven.

Daarnaast is er nog een probleem waar in het vervolg nog over 
nagedacht zou kunnen worden. Er lopen namelijk katten rond in de 
dierentuin en de bedoeling is dat de deuren van de schuur altijd open 
blijven staan, zo kunnen de katten gemakkelijk muizen vangen. Hier 
zal dus iets op verzonnen moeten worden. Er bestaat een mogelijkheid 
om de deuren aan de onderkant iets in te korten zodat deze 
gemakkelijk boven het bruggetje te sluiten zijn, maar wel zodanig dat 
de ruimte goed afgesloten is.

Met het oog op de dierenverzorgers is het misschien een verbetering 
dat er in het muizendeel het bruggetje niet op roestvrijstalen paaltjes 
staat. Dit is namelijk nog wel erg vervelend met schoonmaken. Het 
zou dan een oplossing kunnen zijn dat het bruggetje aan de onderkant 
geheel afgesloten is en dat er één gang is waar de muizen van de ene 
naar de andere kant kunnen lopen. Deze gang moet dan precies net zo 
..breed zijn als de kop van een trekker.
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www.dierenrijk.nl
www.artis.nl
www.diergaardeblijdorp.nl
www.burgerszoo.nl
www.gaiazoo.nl
www.dierenparkamersfoort.nl
www.apenheul.nl
http://www.sicuro.nl/index.php/inspecties
www.libema.nl
www.nvddierentuinen.nl
http://www.samenspelopdebso.nl/handleiding/motorische-ontwikkeling/
www.yalp.nl
http://www.deongedierteexpert.nl/content/12-muizen
http://www.kleineknaagdieren.nl/artikelen/kleurmuizen/200509/
http://muizenpagina.nl/
www.zoogdiervereniging.nl/node/583
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Actoranalyse
De opdrachtgever is het bedrijf Dierenrijk Dé Kinderdierentuin in 
Nuenen. In 2004 opende Dierenrijk zijn deuren onder de naam ‘Dieren-
rijk Europa’. Het was een dierentuin die zich richtte op de dieren binnen 
Europa. Sinds 2007 zijn ze verder gaan kijken, buiten de grenzen van 
Europa en wilden ze zich gaan richten op basisschoolkinderen. Om het 
dierenplaatjesboek compleet te krijgen kwamen er ijsberen, leeuwen 
en olifanten naar Dierenrijk. Het uiteindelijke doel is 300.000 bezoekers 
per jaar (in 2013 waren dit er 220.000). 

In juni 2013 is de bebording van Dierenrijk compleet veranderd. In 
plaats van de gebruikelijke borden met lange teksten, die toch niemand 
leest, maakt Dierenrijk gebruik van alleen soortborden die bij elk verblijf 
te vinden zijn. Op elk bord staat ook een nummer dat correspondeert 
met de nummers in het informatieboekje en op de Dierenrijkapp. 

Dierenrijk denkt zowel aan de dieren als aan de bezoekers. De dieren 
moeten op een zo natuurlijk mogelijke manier kunnen leven, maar de 
bezoekers betalen er natuurlijk voor om de dieren te kunnen zien. Zo 
moet er een optimale combinatie gemaakt worden voor zowel dier als 
bezoeker. De  verblijven van de dieren zijn zo ingericht dat de be-
zoeker vrijwel altijd de dieren kan zien. Naast de bezoekers zijn de 
medewerkers ook actoren. Zij houden de dierentuin draaiende. 

Verder is Dierenrijk opgericht door Libéma. Libéma is één van de 
grootst leisure concerns van Nederland. Libéma streeft naar kwaliteit, 
betrokkenheid, een eerlijke en open sfeer, lachende gezichten, 
professionaliteit en een tevreden gevoel voor de bezoekers. Naast 
attractieparken heeft Libéma ook vakantieparken en beurzen en 
    evenementen onder zijn hoede.

Projectkader
Dierenrijk wil graag ontwerpen hebben die de interactie tussen kind 
en dier bevorderen. Deze ontwerpen mogen dwars door, onder of 
over het verblijf geplaatst worden. Dit idee is ontstaan om de kinderen 
spelenderwijs dichter bij de dieren te brengen, maar natuurlijk op een 
veilige manier. Het nadeel van zo’n soort ontwerp is dat er altijd wel 
iets stuk kan gaan, of door de bezoeker, het dier of misschien wel de 
dierenverzorger. 

Doelstelling
Het doel van deze Bachelor Opdracht is het ontwikkelen van con-
cepten om de interactie tussen kind en dier te bevorderen die aan het 
daarvoor opgestelde PvE moeten voldoen. 
Dit kan gerealiseerd worden door analyse te doen naar het gedrag 
van de dieren en de kinderen en door te kijken naar ideeën in andere 
dierentuinen. 
Vervolgens zullen de eisen en wensen die voortkomen uit deze 
analyses in een overzicht worden opgesteld en zullen er ideeschetsen 
gemaakt worden voor verschillende verblijven. Vervolgens wordt het 
meest interessante ontwerp door de begeleider van de dierentuin 
uitgezocht en dit zal verder tot in detail geschetst worden. Wanneer 
hier nog tijd voor is zal dit concept nog in SolidWorks vervaardigd 
worden. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een tijdsbestek van 3 
maanden.

Vraagstelling
1. Waartoe zijn kinderen bereid?
   1.1. Welke leeftijdsgroepen zijn er?
   1.2. Wat zijn de ontwikkelingen binnen deze leeftijdsgroepen?
   1.3. Wat maakt kinderen nieuwsgierig?
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2. Welke interacties tussen kind en dier bestaan al in de (Nederlandse) 
dierentuinen?
   2.1 Welke daarvan zijn educatief?
   2.2 Welke daarvan zijn speeltoestellen?
   2.3 Welke daarvan zijn in combinatie met dieren/tussen de   
 dieren?
 
3. Wat zijn de eisen en wensen van de opdrachtgever aan het 
eindontwerp?
   3.1 Wat is de visie/stijl van Dierenrijk? 
   3.2 Voor wie moeten deze ontwerpen toegankelijk zijn?
   3.3 Aan welke veiligheidsvoorschriften moet er voldaan worden,   
 voor zowel kinderen als dieren? 

4. Wat is het gedrag van de dieren?
   4.1 Welke leefgewoonten hebben de dieren?
   4.2 Wat maakt de dieren bang?
   4.3 Wat nodigt de dieren uit tot nieuwsgierigheid?

5. Welke van de, uit de gegenereerde ideeën, drie concepten wordt 
aanbevolen wat de interactie tussen kind en dier bevordert aan de 
hand van de toetsing aan het PvE?
   5.1 Binnen welke dimensies moeten de concepten vervaardigd   
 worden?
   5.2 Van welke materialen moeten de concepten vervaardigd   
 worden?
   5.3 Welk concept voldoet het beste aan het PvE?

Begripsbepaling
Bezoekers = mensen die de dierentuin bezoeken van alle leeftijden. 
Informatieboekje = genaamd ‘Het grote dierenboekje’, bevat informatie 
over hoe de dierentuin is opgezet (mascotte, jaarkaart, shows, kinder-
feestjes) en natuurlijk informatie over de dieren zelf (gewicht, 
leefgebied, leeftijd, eten, lengte, draagtijd, zeldzaamheid).
Dierenrijkapp = een applicatie die op een smartphone of tablet te 
downloaden is, waarop je de route in de dierentuin kunt zien, 
informatie over de dieren kunt vinden, een quiz kunt spelen, een 
speurtocht te doen is en nog verdere park-info te vinden is. 
Medewerkers = dierenverzorgers, horeca en receptie personeel, 
educatief medewerker, vestigingsmanager en  facilitair medewerker. 
Leisure concerns = ook wel exploitant genoemd; een bedrijf die 
meerdere andere bedrijven runt om daar geld aan te verdienen.
Interactie = dichter bij elkaar brengen, maar op een veilige manier. 
Misschien soms op een educatieve manier. 

Strategie
Om het opgestelde doel te bereiken zal er gebruik gemaakt worden 
van een bureauonderzoek en een case study (ontwerpgericht 
onderzoek). De analyses zullen gedaan worden aan de hand van een 
observatie en door navraag bij experts/literatuuronderzoek. De case 
study wordt gedaan aan de hand van het genereren van schetsen.
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Materiaal
Vraag Strategie Materiaal/bronnen

1.1 Observatie
Inhoudsanalyse

Pen en papier/camera
Documenten

1.2 Inhoudsanalyse Documenten
1.3 Inhoudsanalyse Documenten
2.1 Observatie Pen en papier/camera
2.2 Observatie Pen en papier/camera
2.3 Observatie Pen en papier/camera
3.1 Interview Vestigingsmanager
3.2 Interview Vestigingsmanager
3.3 Inhoudsanalyse Documenten
4.1 Inhoudsanalyse

Interview
Documenten
Expert

4.2 Inhoudsanalyse
Interview

Documenten
Expert

4.3 Inhoudsanalyse
Interview

Documenten
Expert

5.1 Interview Vestigingsmanager
5.2 Interview Vestigingsmanager
5.3 Interview Vestigingsmanager

Bronnen
http://www.dierenrijk.nl/
http://www.libema.nl/over-libema/

Knelpunten
Strategie Knelpunt Oplossing
Inhoudsanalyse Geen (betrouwbare) 

documenten beschik-
baar)

Bij een gedragsexpert 
navraag doen

Interview Expert niet beschikbaar Anders inplannen, evt. 
telefonisch contact

Planning
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In deze bijlage zijn de visies of jaarverslagen van de Nederlandse 
dierentuinen opgenomen op alfabetische volgorde. Van de jaar-
verslagen van sommige dierentuinen zijn enkel de belangrijkste 
delen weergegeven die zich richten op de visie van de 
desbetreffende dierentuin.

Natura Artis Magistra - Amsterdam
Missie
Artis is een nationaal instituut, met een stadspark waar mensen, 
dieren, microben, bomen, planten, sterren, musea, kunst en erfgoed 
samen komen en waar mensen geïnspireerd raken, zich verwonderen 
en leren over de natuur en zichzelf.

Visie 
In een wereld waarin een fragiele relatie bestaat tussen mens en 
natuur, wil Artis liefde en zorg voor de natuur stimuleren en uitgroeien 
tot het meest toonaangevende instituut op dit gebied.

Burgers’ ZOO - Arnhem
Normen & waarden
  1 Het welzijn van de dieren staat voorop
  2 Zo natuurlijk en duurzaam als mogelijk is
  3 Bezoekers zijn belangrijk
  4 Verwonderen is bijzonder
  5 Innovatie is leuk en van levensbelang

Visie
Natuur en natuurbeleving zijn essentieel voor het welzijn van mensen. 
Het contact met de natuur heeft een 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 belangrijkere rol kunnen vervullen in het verbinden van de mens 
met de natuur.

Missie
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.

DierenPark Amersfoort - Amersfoort
In onze visie is het laten zien van dieren door ouders aan hun kinderen 
iets van alle tijden. Generatie op generatie gebeurt dit al en dit zal ook 
in de toekomst zo blijven. Naast alle digitale ontwikkelingen blijft ‘the 
real thing’ nog steeds relevant omdat het echte beleven gebeurt met 
alle zintuigen. Wij bieden dit in ons DierenPark, waarbij er grote 
aandacht is voor dierenwelzijn en we gekozen hebben voor een 
speelse formule. Niet voor niets zijn we beloond met de titel meest 
speelse DierenPark van Nederland.

Diergaarde Blijdorp - Rotterdam
Doelstelling
Het statutaire doel van de Stichting Koninklijke Rotterdamse Dier-
gaarde is het steunen en uitdragen van natuurbehoud in de breedste 
zin van het woord, door middel van het exploiteren van een dierentuin 
en botanische tuin (Diergaarde Blijdorp): in het bijzonder het beheren 
en tonen van en fokken/kweken met haar zoölogische en botanische 
collectie. Dit doel komt voorts tot uitdrukking in het educatieve beleid, 
de onderzoeksactiviteiten en in de steun van de Stichting aan
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natuurbeschermingsprojecten, maar vooral door in een voorbeeld-
functie de natuurbehoudgedachte uit te dragen, op zodanige wijze dat 
Diergaarde Blijdorp voor de bezoekers ook een aangename vrijetijds-
besteding biedt. De presentatie van de collectie wordt daarom mede 
vormgegeven op basis van recreatieve aantrekkelijkheid waarbij het 
welzijn van planten en dieren voorop staat.

Nieuwe visie: de doelstelling van de Stichting Koninklijke Rotterdamse 
Diergaarde is de instandhouding van de Diergaarde. Voorts het bieden 
van recreatie en educatie en als hieraan voldaan is ook het gelegen-
heid bieden aan toegepast wetenschappelijk onderzoek en een 
bijdrage leveren aan natuurbehoud. 

GaiaZOO - Kerkrade
Onze formele missie luidt als volgt:
Bevorderen van het maatschappelijke bewustzijn over de oneindige 
samenhang van al het levende en niet-levende op aarde en bijdragen 
tot het behoud van dit prachtige, maar kwetsbare systeem.

Dit is natuurlijk een heel complexe visie en het is dan ook niet ons 
doel om deze letterlijk over te dragen op alle bezoekers. De doorsnee 
bezoeker komt immers voor een leuk dagje uit en dat is wat GaiaZOO 
op de eerste plaats dan ook wil bieden. De dieren in GaiaZOO leven in 
een natuurlijke, groene omgeving en in ruime verblijven waar ze alles 
tot hun beschikking hebben wat ze nodig hebben. Het 
welbevinden van de dieren is uiteraard zeer belangrijk voor de dieren 
zelf, maar ook een essentieel ingrediënt voor bezoekers om zich te 
kunnen verwonderen over en te genieten van het natuurlijk gedrag van 
alle dieren in GaiaZOO. Dit is vervolgens de basis van waaruit we de 
bezoekers op een luchtige manier iets kunnen leren over de dieren. 

Dat is dan ook de tweede belangrijke missie van GaiaZOO. Educatie in 
GaiaZOO, omtrent dieren en de visie van GaiaZOO, is als een geheel 
verweven met bijzondere ontmoetingen en de beleving van het zien, 
horen en ruiken van de dieren. Dagelijks zijn er bij diverse diersoorten 
voederpresentaties door dierverzorgers. Meerdere malen per week zijn 
ruimtes geopend waar bezoekers dierattributen kunnen bewonderen 
en aanraken en waar vrijwilligers alles over vertellen. De educatie van 
GaiaZOO is toegespitst op ouders met kinderen in de basisschool 
leeftijd. Er zijn echter ook formele programma’s voor leerlingen van 4 
VWO en HAVO en teambuildingsactiviteiten voor bedrijven of andere 
groepen. Zo probeert GaiaZOO een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken. In het merendeel van de activiteiten worden de bezoekers op 
een subtiele manier van de dieren in de dierentuin richting hun 
soortgenoten in het wild geleid – met de boodschap dat deze vaak 
door menselijk toedoen bedreigd zijn geraakt. Dat is de derde taak die 
GaiaZOO zich ten doel stelt: natuur- en soortbehoud. Hoewel Gaia-
ZOO een commercieel bedrijf is, staat de ideële instelling ten behoeve 
van natuur- en soortbescherming hoog in het vaandel. Dit thema komt 
in zoveel mogelijk educatieve activiteiten aan bod; zowel ter 
bewustwording van bezoekers, alsook om zelf kleine bijdragen te 
leveren (via het recyclen van mobiele telefoons tot het doen van kleine 
donaties). Tot slot vindt GaiaZOO het ook haar taak om de 
duurzaamheidsboodschap te communiceren. Dit gebeurt ook via 
voederpresentaties, op de website en op diverse panelen in de zoo. 
Het is belangrijk om bezoekers van alle leeftijden te laten zien dat 
verantwoord en bewust omgaan met onze eigen omgeving, van grote 
invloed kan zijn op het welbevinden van ons dagelijks leven, nu en in 
de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. 
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Diergaarde Blijdorp - Rotterdam
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DierenPark Amersfoort - Amersfoort
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Apenheul - Apeldoorn
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GaiaZOO - Kerkrade
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In deze bijlage is de kaartenset van Tilde Bekker te vinden. Op elke 
pagina staat de voor- en achterkant van kaartjes afgebeeld. 

Bij de voorkant die linksboven op het eerste kaartje staat, hoort de 
achterkant die rechtsboven op het tweede kaartje staat. Hieronder 
staat eenvoudig aangegeven wat bij wat hoort, zo hoort A1 bij A2, B1 
bij B2 etc. 

A1 A2B1 B2

C1 C2D1 D2

De uitleg van de kaartjes staat op bladzijde 76.
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Voor de verschillende (soorten) speeltoestellen die Sicuro aanbiedt, 
wordt graag verwezen naar hun website: www.sicuro.nl. Hier kan naast 
hun productaanbod ook informatie gevonden worden over inspecties, 
onderhoud en veiligheid. 
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Algemeen
De huismuis behoort tot het geslacht van de Ware Muizen. Kenmerken 
van dit geslacht zijn de puntige snuit en de grote oren en ogen. De 
staart is relatief lang, 80 tot 120% van de kop-romplengte. Het zijn 
voornamelijk zaadeters maar eten af en toe ook insecten en aas. 
Bijzonder aan de huismuis is de herkenbare, onaangename, muffe 
geur die het dier verspreidt.

Van de huismuis worden er genetisch gezien vijf ondersoorten 
onderscheiden. In Nederland komt de westelijke huismuis voor. De 
huismuis is makkelijk tam te maken en wordt speciaal gefokt als 
huisdier of om in laboratoria te gebruiken. Vaak worden hiervoor albino 
varianten gebruikt.

Uiterlijk
De huismuis is slank gebouwd en heeft een variabele vachtkleur. 
Buiten levende dieren hebben een bruingrijze tot vaalbruine 
bovenvacht en een grijs tot geelwitte buik. Binnen levende dieren zijn 
donkerder met een leigrijze tot lichtgrijze onderzijde. De buikvacht heeft 
lange zwarte haren. De vacht is vet en glanzend. De huismuis heeft 
korte poten met aan de achtervoet vijf tenen en aan de voorvoet vier. 
Zijn snuit is vrij spits met een roze neusspiegel en lange snorharen, 
de oren zijn redelijk groot en de ogen zijn groot en zwart. De huismuis 
heeft beitelvormige voortanden die zijn hele leven lang doorgroeien en 
door middel van knagen kort gehouden moeten worden. Op zijn 
bovenste snijtand heeft de huismuis een inkeping. De staart is 
ongeveer zo lang als het lichaam en is voorzien van geschubde ringen. 
De huismuis heeft een scherp gehoor en vlucht bij het minste geluid.

Afmetingen:
lengte kop-romp: 75-100 mm
lengte staart: 75-100 mm
gewicht: 14-32 gram

Geluid
De huismuis maakt vooral piepende geluiden. Daarnaast maakt de 
huismuis veel ultrasone geluiden. Jongen maken geluiden rond de 
60kHz, mannetjes tussen de 30 en 110kHz (om vrouwtjes te verleiden).

Leefgebied en verspreiding
De huismuis heeft zich overal ter wereld verspreid, zelfs op 
(onbewoonde) eilanden. Het verspreidingsgebied van de ondersoort 
westelijke huismuis, ligt in Amerika, Australië, Afrika, Turkije, Iran, 
Griekenland, Zuid-Bulgarije, Macedonië, Albanië, Montenegro, de 
Dalmatische kust, Italië, Zwitserland, het grootste deel van Duitsland, 
de Benelux, Frankrijk, het Iberisch Schiereiland en de Britse eilanden.

In Nederland komt hij overal voor, ook op de Waddeneilanden en sinds 
de jaren ’50 in de polders in Flevoland. Huismuizen komen vooral 
voor waar ook mensen voorkomen en met name waar andere soorten 
muizen ontbreken of minder talrijk zijn. Ze komen voor in woningen, 
schuren, winkels en boerderijen. Maar ook in fabrieken, pakhuizen, 
molens, stallen, kolenmijnen en zelfs koelhuizen.
In meer natuurlijke omstandigheden komen ze voor in bossen met 
ondergroei, graanakkers, rietvelden, heggen of ruige tuinen. In 
berggebieden komen ze voor tot 2700 meter hoogte.

Leefwijze en voedsel
De huismuis is vooral ’s nachts actief, met activiteitspieken in de 
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schemerperiode. Op rustige plaatsen en waar voedselschaarste is, 
zijn ze soms ook overdag actief. De huismuis kan zeer goed knagen, 
klimmen, springen en zwemmen. Ter verkenning of bij onraad richten 
huismuizen zich op de achterpoten op. Dit wordt ‘zekeren’ genoemd. 
Ook snuffelt hij vaak met zijn neus in de lucht. Hij heeft namelijk een 
scherp reukvermogen, waarmee hij zijn weg vindt en zijn familieleden 
herkent. Hun gezichtsvermogen is slecht ontwikkeld, ze verplaatsen 
zich in het donker door te tasten met hun snorharen. Daarbij urineren 
ze veel, vooral in onbekend terrein. Dit, tezamen met hun tastzin, wijst 
hen de weg.

De huismuis leeft in familiegroepen. Hierin bestaat er een pikorde, 
waarbij een dominant mannetje de dienst uitmaakt. Binnen middelgrote 
groepen hebben mannetjes meestal een territorium en één of meer 
vrouwtjes met hun jongen, die ze fel verdedigen tegen andere 
mannetjes. In grote groepen zijn er ook onderdanige dieren, die geen 
territoria zullen stichten en zich niet zullen voortplanten.Het voedsel 
van de huismuis is zeer gevarieerd; het is een echte alleseter. Ze 
hebben een voorkeur voor granen, zaden, noten, wortelen, insecten, 
larven en wormen. Ze eten het liefst vet- en eiwitrijk voedsel. 
Koolhydraatrijk voedsel zoals fruit en groene planten worden minder 
vaak gegeten.

De huismuis eet ook door mensen gemaakt voedsel zoals vlees en 
kaas en bij gebrek aan beter ook allerlei andere soorten materialen 
zoals zeep, kaarsen, lijm en kranten. Per dag eet een huismuis zo’n 
3,5 gram. Huismuizen kunnen overleven zonder water te drinken, 
zolang het voedsel dat ze eten voor minstens 15 à 16 procent uit water 
bestaat. Soms legt de huismuis ook voedselvoorraden aan bij zijn nest. 
Buiten levende muizen trekken in de herfst vaak naar menselijke 
bewoning toe.

Territorium en verblijfplaats
Huismuizen hebben per familie een eigen territorium. De grootte van 
het leefgebied en de dichtheid van de populatie hangen af van het 
voedselaanbod. Meestal is de grootte van een leefgebied 5 m2 
binnenshuis tot 400 m2 buitenshuis. Mannelijke muizen gebruiken 
hun urine om hun territorium af te bakenen en hun urine ruikt dan ook 
veel sterker dan die van een vrouwtje. In een territorium worden geen 
andere families geduld. Een territorium dat vrijkomt, zal snel weer 
ingenomen worden door een andere familie huismuizen. Bij binnen 
levende dieren worden bij overbevolking enkele individuen naar buiten 
gedreven, maar deze zijn niet gewend aan de levensomstandigheden 
buiten en sterven zodra het koud wordt. Binnen hun territorium 
bewegen ze zich voort over vaste looppaden. Familieleden herkennen 
elkaar aan de geur.

De huismuis maakt een rond hol in de grond, dat met een ingang is 
verbonden met een nestkamer, die op twintig centimeter diepte ligt. De 
gangen hebben een doorsnede van 3 cm. Voor het nest worden allerlei 
soorten zacht, gemakkelijk te versnipperen materiaal gebruikt, zoals 
papier, gras of textiel. In gebouwen leven ze onder de vloer of tussen 
opgeslagen artikelen. Het hol is altijd dichtbij een plek waar voedsel 
te vinden is. In het open veld komen gemiddeld 50 dieren per ha voor 
maar 750 komt ook voor.

Voortplanting en leeftijd
De voortplanting bij binnen levende populaties vindt het gehele jaar 
door plaats. Bij buiten levende populaties loopt de voortplantingsperi-
ode van april tot september. Na een draagtijd van 19-21 dagen worden 
4 tot 9 kale, dove en blinde jongen geboren. Na enkele dagen gaan 
hun ogen open en na twee weken hebben ze snijtanden. De zoogperi-
ode duurt 3 weken en daarna verlaten ze het nest. Na 
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twee maanden zijn de jongen geslachtsrijp en kunnen ze deelnemen 
aan de voortplanting. Bij hoge dichtheden worden de jongen van 
verschillende moeders soms gemeenschappelijk en in één nest 
grootgebracht. Vrouwtjes krijgen 5 tot 10 keer per jaar een nest.

In landbouwgebieden in Europa is er een geboortepiek in mei en juni. 
In hoger en dichter bij de poolcirkel gelegen gebieden zijn de worpen 
groter. Huismuizen kunnen 1,5 jaar oud worden, maar velen sterven 
tijdens hun eerste winter. Binnenshuis en onder laboratoriumomstan-
digheden kunnen ze 4 jaar oud worden.

Vraatsporen
Vraatsporen van de huismuis zijn op allerlei materialen te vinden, 
eetbaar of niet. Zo knagen ze aan pijpen, buizen, bedrading, plastic 
verpakkingen, isolatiemateriaal en ook papier. De voortanden van 
huismuizen groeien gedurende hun hele leven door, waardoor het dier 
moet blijven knagen om deze tanden kort te houden.

Uitwerpselen
Uitwerpselen van de huismuis kunnen in grote hoeveelheden worden 
gevonden. Een muis produceert ongeveer 50 keutels per dag. De 
keutels zijn cilindervormig en vaak aan een kant puntig. Ze zijn 4-6,5 
mm lang en 2-3,5 mm in doorsnee. Vers zijn ze bruin tot groen, oud 
meestal zwart.

Loopsporen
Loopsporen van muizen in het algemeen zijn meestal moeilijk te 
determineren door de geringe afmeting en onduidelijk afdruk. De 
voorvoet van de huismuis is 9 mm lang en 10 mm breed en de 
achtervoet is 15 mm lang en 12 mm breed. De voorvoet heeft vier 

tenen en de achtervoet vijf. De prent toont sterk gespreide teentjes 
(vingervorming). De huismuis beweegt zich meestal voort met een 
sprongengalop. Huismuizen hebben geen vaste looppaadjes in hun 
leefgebied; er komen dus geen paadjes of wissels voor.

Bedreiging en bescherming
Natuurlijke vijanden zijn uilen en roofdieren zoals kerkuil, steenuil, 
vos en marterachtigen, maar ook bruine rat en kat. Wezels achter-
volgen huismuizen zelfs tot in hun hol. De urine die huismuizen overal 
achterlaten, geeft ultraviolet licht af dat door roofvogels kan worden 
waargenomen. Hierdoor kunnen roofvogels de huismuizen en hun 
holen dus gemakkelijk traceren. Binnenshuis hebben huismuizen 
weinig vijanden, behalve de huiskat, mens en bruine rat. Ook sterven 
er veel dieren door winterse kou en voedseltekorten. De hoogste 
sterfte is onder de jongen.

De huismuis valt bij de mens vaak ten prooi aan vallen en gif als 
bestrijdingsmiddel. Bestrijding heeft doorgaans geen zin; de 
vrijgekomen plek wordt al snel weer ingevuld door nieuwe muizen of 
jongen. De beste methode ter voorkoming van schade is het goed 
opbergen van voedsel en het dichtmaken van kieren.

Waarnemen
Aan de hand van uitwerpselen en vraatsporen zijn huismuizen 
makkelijk te vinden (alhoewel die ook van andere soorten, zoals 
bijvoorbeeld bosmuis kunnen zijn). Huismuizen zijn niet erg schuw en 
kunnen goed geobserveerd worden. Ze zijn makkelijk in live-traps te 
vangen en in braakballen van kerkuil en steenuil maken ze vrijwel altijd 
deel uit van de prooiresten.
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Voor nog meer informatie kijk dan op www.muizenpagina.nl
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Detailschets bij het concept Vincent van Gogh
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Detailschets bij het concept Eindhoven
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Deze bijlage verwijst naar de meegeleverde usb stick met 
veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen uit Nederlandse norm 
NEN-EN 1176-1: Speeltoestellen en bodemoppervlak van 
speelplaatsen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen en 
beproevingsmethoden (2008).

Wat niet in de bovenstaande bijlage staat zijn de veiligheidsvoor-
schriften voor rolstoelgebruikers. Voor hellingen geldt dat het volgende:

Looppaden met hellingspercentages (in de looprichting) van meer dan 
4%.

-Vrije breedte:
 - minimum 145cm bij ruwbouw
 - minimum 120cm bij afwerking, tussen leuningen en andere   
 afwerkingselementen
Maximale hellingspercentage/hoogteverschil:
 - tot 10cm hoogteverschil: maximaal 10%, maximale lengte   
  helling: 1m
 - 10 tot 25cm hoogteverschil: maximaal 8,3%, maximale lengte  
  helling: 3m
 - 25 tot 50cm hoogteverschil: maximaal 6,25%, maximale lengte  
  helling: 8m
 - meer dan 50cm hoogteverschil: maximaal 5%, maximale   
  lengte helling: 10 m
Vrije draairuimte boven- en onderaan de helling
Tussenbordes bij lange hellingen of grotere hoogteverschillen

Zie ook: www.toegankelijkgebouw.be
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