
Spreekbeurt over burgerS’ Zoo
9-12 jaar

Wil je een spreekbeurt houden of een werkstuk maken over Burgers’ Zoo? Hartstikke leuk! Met deze 
tekst kom je meer te weten over Burgers’ Zoo. Hopelijk helpt het je bij het maken van een super 
speekbeurt of werkstuk!

burgerS’ Zoo
Burgers’ Zoo is een van de grootste en meest bezochte dierentuinen van Nederland. Er leven zo’n 
500 soorten dieren, van zee-egel tot olifant, van gier tot gorilla. Elk jaar komen zo’n 1,5 miljoen 
mensen de dieren in Burgers’ Zoo bekijken. Ook volgen heel veel mensen ‘Drukte in de Dierentuin’ 
op TV. Daar zien ze hoe het er in deze dierentuin achter de schermen aan toe gaat. 

Wat burgerS’ Zoo bijZonder maakt
In Burgers’ Zoo leven de meeste dieren in een omgeving 
die erg lijkt het leefgebied van deze dieren in de natuur. Je 
hebt als het ware verschillende ‘werelden’ in deze dierentuin. 
We noemen deze werelden ‘ecodisplays’. Dit woord heeft de 
dierentuin zelf verzonnen. In een ecodisplay is bijvoorbeeld 
een stuk regenwoud of een woestijn nagemaakt. Als bezoeker 
loop je er doorheen en ga je op ontdekking naar de dieren 
die in dit leefgebied voorkomen. Sommige ecodisplays 
zijn in een overdekte hal omdat het in de Nederlandse 
buitenlucht te koud zou zijn voor de dieren en planten. 
Andere ecodisplays zijn wel in gewoon de buitenlucht. In de 
ecodisplays leven de dieren vaak in heel grote verblijven. Of 
ze leven vrij in de hele hal. De dieren kunnen dan zitten waar 
ze willen en zich ook wel eens verstoppen. Daar is vooral de 
Bush erg geschikt voor met al die planten! Net als in de natuur 
moeten de bezoekers de dieren soms dus een beetje zoeken!



Hoe burgerS’ Zoo begonnen iS
Zo’n honderd jaar geleden hadden Johan Burgers en zijn 
vrouw Maria allerlei soorten fazanten thuis. Ze hielde 
deze fazanten in kooien in de tuin, gewoon als hobby. 
Maar Johan Burgers hield van dierentuinen en vond 
het eigenlijk wel een goed idee om zijn vogels ook aan 
bezoekers te tonen. Daarom liet hij vanaf 1913 zijn 
dieren tegen betaling zien aan bezoekers. Zo is Burgers’ 
Dierenpark toen begonnen. De eerste tien jaar lag het 
dierenpark niet in Arnhem maar in ’s Heerenberg. Dat is 
een klein dorp vlakbij de grens met Duitsland. In 1923 
verhuisde de familie Burgers met hun dierenpark naar 
Arnhem. Daar werd het park al gauw groter met meer 
grote dieren en meer bezoekers.

van vader...

op dochter...

op zoon...

op zoon

FamiliebedrijF burgerS’ Zoo
Burgers’ Zoo is de enige grotere dierentuin in Nederland die een 
familiebedrijf is. Dat betekent dat de directeur altijd een familielid 
van de oprichter Johan Burgers is. Zijn dochter Lucie Burgers 
trouwde Reinier van Hooff. Samen brachten zij de dierentuin door 
de zeer moeilijke jaren van de Tweede Wereldoorlog heen. Veel 
dierenverblijven zijn in de oorlog kapot gegaan en een aantal 
dieren zijn toen overleden. 
Ongeveer 50 jaar geleden namen hun zoon Antoon van Hooff 
en zijn vrouw Greet de dierentuin over. Antoon van Hooff had 
heel veel bijzondere ideeën voor het dierenpark. Hij verzon 
bijvoorbeeld de ecodisplays die je nog steeds in het dierenpark 
kunt zien. Toen hij in 2004 stierf, werd zijn zoon Alex van Hooff 
de nieuwe directeur. Hij is dus de achterkleinzoon van de oprichter 
van het dierenpark! 

Alex van Hooff leidt samen met zijn vrouw Bertine Burgers’ Zoo. 
Zijn moeder adviseert. Tenslotte kent zij het dierenpark al vele 
jaren lang door en door. De familie van Hooff woont ook bij de 
dierentuin, vlakbij de kassa en het hoofdgebouw. Alex en Bertine 
van Hooff hebben drie kinderen. Wordt één van hen ooit de nieuwe 
directeur? Dat kan wel, maar het hoeft niet. 
Als niemand van de drie kinderen later de dierentuin wil leiden, 
zal men op zoek gaan naar een andere directeur. Maar voor die 
beslissing is nog veel tijd! Want Alex is een heel jonge directeur 
en zal dus nog flink wat jaren werken!



dierentuin in 100 jaar
Toen Burgers’ Dierenpark honderd jaar geleden begonnen is, wist men nog veel minder dan nu 
over hoe dieren ver weg in de natuur leefden. Wel hebben de directeur en de dierverzorgers altijd 
hun best gedaan om de dieren zo goed mogelijk te verzorgen en te huisvesten. De dierverblijven 
in Burgers’ Zoo zagen toen nog heel anders uit dan nu. Ze waren veel kleiner en minder 
mooi ingericht. Toch waren de verblijven voor die tijd al heel bijzonder en vond iedereen ze 
supermodern. Nu zouden we de verblijven ouderwets vinden. 

We weten steeds meer over hoe we het de dieren zo goed mogelijk naar hun zin kunnen maken. 
Daarom wordt in een dierentuin eigenlijk altijd gebouwd en is het werk nooit af. Ook weten we 
nu veel meer over gezonde voeding voor dieren. En over of ze liever in grote groepen, in families 
of juist in hun eentje willen leven. Johan Burgers hield bijvoorbeeld negen ijsberen samen in één 
groot rotsvallei. Maar ijsberen zijn in de natuur niet zo gezellig en leven liever alleen. Daarom zul 
je tegenwoordig nooit meer in dierentuinen negen ijsberen bij elkaar zien! 

Over het algemeen leven dieren in dierentuinen 
nu veel langer dan vroeger. Vaak worden ze zelfs 
ouder dan in de natuur omdat ze in de dierentuin 
geen vijanden hebben. En als ze ziek worden 
dan staat de dierenarts klaar om te helpen. Ook 
worden er in dierentuinen van de meeste dieren 
inmiddels veel jongen geboren. Bij sommige 
diersoorten - zoals bij sommige vissoorten – lukt 
dat nog niet zo goed. Dan werken biologen uit 
allerlei dierentuinen extra hard samen om het toch 
voor elkaar te krijgen. 

Er worden al sinds een heel aantal jaren bijna geen dieren meer in het wild gevangen om ze in een
dierentuin te houden. Alleen sommige vissoorten worden nog uit de natuur gehaald voor de dierentuin.
En dierentuinen vangen ook dieren op die de douane bij smokkelaren in beslag heeft genomen.



burgerS’ buSH
Burgers’ Bush is het eerste ecodisplay dat in 1988 
in Burgers’ Zoo werd geopend. De Bush is een 
stukje overdekt regenwoud dat bijna net zo groot 
is als twee voetbalvelden. Deze regenwoudhal 
in Arnhem is zo beroemd dat veel mensen de 
hele dierentuin ‘Burgers’ Bush’ noemen, maar 
eigenlijk is de Bush maar een klein stukje van de 
dierentuin!
Er vliegen in Burgers’ Bush honderden vogels en 
vliegende honden (grote vleermuizen) los in de 

grote hal. Ook lopen er veel kleine hagedissen en een paar grote leguanen (grote hagedissen) 
vrij in de hal. Er zijn ook grotere dieren zoals de aardvarkens en de breedsnuitkaaimannen (een 
krokodillensoort).  Al deze loslopende dieren kunnen zich goed verstoppen tussen de vele palmen, 
lianen, en bananenplanten. De grootste dieren in de Bush zijn de zeekoeien die rustig in het water 
liggen en veel planten eten. 

burgerS’ deSert
1994 werd een woestijnhal geopend, Burgers’ Desert. 
Hier leven dieren en planten die in de natuur in de 
woestijn van Mexico en de Verenigde Staten wonen. 
Ze kunnen allemaal goed tegen hitte en tegen droogte. 
Denk bijvoorbeeld aan cactussen maar ook aan de 
kangaroeratten, kitvosjes en dikhoornschapen. Ook het 
giftigste dier van Burgers’ Zoo, de diamantratelslang, 

leeft in Burgers’ Desert. Tevens is Burgers’ Desert het huis van het meest zeldzame dier van de 
dierentuin:  de Socorro duif. Deze duivensoort is in de natuur al uitgestorven. Dierenparken doen 
dus hun best om deze vogelsoort in dierentuinen wel te laten overleven. Ook in Burgers’ Zoo zijn 
er al jonge Socorro duiven uit het ei gekomen. 

burgerS’ ocean
Sinds het jaar 2000 is er een heel groot aquarium in Burgers’ Zoo: 
Burgers’ Ocean. Daar leven allemaal vissen, zeesterren, zee-egels en 
koralen uit de zee bij Indonesië en Australië. Deze dieren hebben 
dus warm, zout water nodig. Om het water schoon te houden, is er 
achter de schermen een heuse waterfabriek met pompen en
verschillende filters. Omdat deze techniek zo ingewikkeld is, 
waren er vroeger in dierentuinen helemaal geen grote aquaria voor 
zeevissen. 
Dat is nu wel anders. Het grootste aquarium in de Ocean is het 
aquarium van de haaien en daar zit wel drie miljoen liter water in! 



Er zijn ook twee ecodisplays in de buitenlucht: de Safari en de Rimba. 

burgerS’ SaFari
In de Safari leven de hoefdieren die je in 
de natuur in de savanne van Oost-Afrika 
kunt zien. Denk bijvoorbeeld aan giraffes, 
gnoes, antilopen en zebra’s. Al die hoef-
dieren leven op een groot stuk grond bij 
elkaar. 
Ook vind je in de Safari de leeuwen en de 
cheeta’s. Omdat zij op hoefdieren jagen, 
bewonen ze in de dierentuin natuurlijk 
hun eigen verblijf. 

burgerS’ rimba
In Burgers’ Rimba lopen de bezoekers 
langs grote diersoorten die voorkomen

in de regenwouden in Zuidoost-Azië. Waarom zie je deze diersoorten dan niet in de Bush? Omdat 
ze eigenlijk te groot zijn om in een verblijf in een hal te worden gehouden. In de Rimba hebben 
de dieren alle ruimte om te doen wat ze in de natuur ook het liefst zouden doen. Zo kunnen 
gibbons hier lekker in de bomen slingeren, de beren op zoek gaan naar hun voedsel en kunnen de 
Sumatraanse tijgers de bezoekers of de herten observeren die naast hun territorium verblijven.  

burgerS’ dierenpark
Naast de ecodisplays zijn er ook nog veel andere verblijven in Burgers’ Zoo. Er zijn bijvoorbeeld 
gorilla’s, papegaaien, stokstaartjes, olifanten en pinguïns. Sommige van de verblijven in dit gedeelte
van het park zijn best oud. Dat komt doordat het soms niet meteen mogelijk is om oude verblijven 
weg te halen en nieuwe te bouwen. Bijvoorbeeld omdat dit erg duur is. Maar als de mensen van de
dierentuin vinden dat een verblijf niet meer goed genoeg is voor een bepaalde diersoort, dan wordt 
een verblijf vaak wel aangepast. Dan kan er bijvoorbeeld een andere, kleinere diersoort in gaan
wonen. Zo leven nu de wrattenzwijnen in het verblijf waar vroeger de neushoorns woonden. En waar
vroeger het vallei voor de tijgers was, hebben nu de neusberen een heel leuk verblijf. Zo kun je 
oude verblijven behouden en tegelijkertijd toch voor een mooi thuis voor de dieren zorgen. 



Waarom iS burgerS’ Zoo beroemd?
Mensen van de hele wereld die verstand hebben van 
dierentuinen komen heel graag naar Arnhem om de 
Bush, de Desert en de Ocean de bekijken. Inmiddels zijn 
er wel meer dierentuinen met hallen waarin een stukje 
regenwoud is nagebouwd, maar de Bush was de eerste 
hal in Europa die zo groot was. De Ocean is beroemd 
omdat het hier zo goed lukt om koralen en roggen te 
kweken. Dat is erg bijzonder en daarom krijgt Burgers’ 
Zoo daar vaak vragen over van mensen die in aquaria 
werken van over de hele de wereld. 
Daarnaast zijn ook de chimpansees van Burgers’ Zoo heel 
beroemd. Deze apen worden al sinds 1971 geobserveerd 
door onderzoekers. Er zijn zelfs boeken geschreven over 
wat er allemaal in deze chimpanseegroep gebeurde. Een 
apendeskundige heeft hier bijvoorbeeld voor het eerst 
gezien dat chimpansees het ook weer met elkaar goed 
maken na een ruzie! 

Waarom een dierentuin? 
Dierentuinen bestaan niet alleen maar om mensen een leuk dagje uit te bezorgen. Helaas gaat 
het met veel diersoorten in de natuur niet zo goed. Een aantal dieren en hun leefgebieden zijn 
bedreigd. Dierentuinen willen dat mensen deze dieren in het echt ontmoeten, in een dierentuin. 
Hopelijk gaan mensen zich dan een beetje meer inspannen om deze diersoorten te beschermen! 
Burgers’ Zoo doet zelf ook wat extra’s om wilde dieren te behouden. Elk jaar doneert Burgers’ Zoo
namelijk een grote som geld aan een natuurbeschermingsorganisatie in Belize, een land in
Midden-Amerika. Met dit geld kan daar een veilig reservaat voor dieren worden betaald. 
Bovendien geeft Burgers’ Zoo elk jaar drie prijzen aan jonge dierenbeschermers uit de hele wereld. 
Die prijs heet de Future for Nature Award. De prijsuitreiking is elk jaar een bijzonder feest.



de dierentuin op tv
Er werken in de dierentuin mensen die heel veel verstand hebben van dieren. Daarom krijgen ze 
van mensen ook veel vragen over dieren. Ook kranten en TV-ploegen bellen vaak met vragen naar 
Burgers’ Zoo. Een TV-ploeg, zoals bijvoorbeeld van SchoolTV, kan bijvoorbeeld voor het filmen van 
exotische dieren niet helemaal afreizen naar Afrika of Zuid-Amerika. Dan is het dus handig dat in 
Burgers’ Zoo dieren gefilmd kunnen worden in verblijven die erg lijken op de echte natuur!

dieren Weer terug naar de natuur
Omdat sommige diersoorten in de natuur al 
zeldzaam zijn, hebben de dierentuinen samen 
fokprogramma’s opgericht. Als een diersoort dan 
echt dreigt uit te sterven, kunnen soms in de 
dierentuin geboren dieren weer terug worden gezet 
in het wild. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Het 
leven in een dierentuin is anders dan in de natuur. 
Als een dier in een dierentuin is geboren dan 
moet het vaak eerst weer leren om in de natuur te 
overleven. Dierdeskundigen volgen deze dieren heel 
nauwkeurig, bijvoorbeeld met behulp van zenders. 
Sommige vogels komen eerst in grote uitwenkooien.
Uit Burgers’ Zoo zijn al een aantal dieren weer 
terug gezet in de natuur. Mooie voorbeelden zijn 
de monniksgieren die nu weer in Frankrijk vrij 
rondvliegen en de zeearenden die nu in de natuur 
van Israël leven. Op die manier kan een dierentuin 
dus ook een steentje bijdragen aan het soortbehoud 
van bedreigde dieren. 


