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Op zondag 14 oktober a.s. 

wordt de jaarlijkse 

Pakaradag gehouden in 
Ouwehands Dierenpark in 

Rhenen.  

In een wereld waar de 

relatie mens en natuur 

onder druk staat, wil 

Ouwehands Dierenpark 

bewondering voor de natuur stimuleren, mensen aanzetten tot nadenken en 

handelen en uitgroeien tot een toonaangevende organisatie op dit gebied.  

Helaas blijken veel diersoorten in het wild sterk in aantal terug te lopen. Het is voor 

het voortbestaan van zeldzame en bedreigde diersoorten, zowel in de natuur als in 

gevangenschap, van levensbelang dat deze tot voortplanting worden gebracht. 

Ouwehands Dierenpark werkt daarom met vele andere dierenparken samen op het 

gebied van internationale fokprogramma’s (EEP’s) voor bedreigde diersoorten.   

Als lid van de Nederlandse Vereniging voor Dierentuinen draagt Ouwehands 

Dierenpark door kennis en financiën bij aan het natuurbeschermingsfonds dat 

diverse projecten ondersteunt die gericht zijn op het behoud van bedreigde 

diersoorten en hun leefgebieden. Tevens levert Ouwehand een bijdrage aan 

natuurbescherming door haar eigen stichting Ouwehands Zoo Foundation (OZF) 

genaamd. Een stichting die de wilde soortgenoten van de dieren die in Ouwehands 
Dierenpark leven beschermt.  

Ouwehands Dierenpark wil de bezoekers niet alleen dieren laten zie, maar hen ook 

iets leren over de dierenwereld. Hierdoor ontstaat bij bezoekers begrip en respect 

voor dieren in de natuur, waarna men enthousiast kan worden gemaakt voor 

natuurbescherming. Educatie vindt in Ouwehands Dierenpark ten eerste plaats door 
middel van informatieve panelen. Maar ook door diervoorstellingen, live parkenter-

tainment en een persoonlijke toelichting van dierenverzorgers en vrijwilligers 

wordt de natuurbeschermingsboodschap overgebracht. 

Uniek in Nederland zijn de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya die in ‘Pandasia’ 
verblijven. ‘Pandasia’ is een Aziatisch project, dat niet alleen onderdak biedt aan de 

reuzenpanda’s maar ook aan andere 

Aziatische diersoorten zoals de kleine panda’s 

en muntjaks.  

Het is alweer ruim een jaar geleden dat de 

reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen, onder 

toeziend oog van vele genodigden, voor het 

eerst hun buitenverblijf mochten verkennen. 

Xing Ya is het mannetje en betekent ‘elegante 

ster’. Hij is een echte macho. 

Wu Wen is het vrouwtje en is in tegenstelling 

tot Xing Ya rustig en laat alles over zich heen 

komen, maar heeft wel een duidelijke eigen 

wil.  



In het voorjaar hebben Xing Ya en Wu Wen 

voor het eerst neus-aan-neus contact 

gehad en elkaar van heel dichtbij kunnen 
zien, horen en ruiken. Xing Ya en Wu Wen 

toonden zichtbaar en hoorbaar interesse in 

elkaar, maar bleken beide dieren te jong 

waardoor het niet tot een paring heeft geleid. 

Een pandavrouwtje is slechts 3 tot 7 dagen 

per jaar vruchtbaar, wat de voortplanting bij 

reuzenpanda’s complex maakt en het 

wachten is nu op volgend jaar, wanneer Wu 

Wen opnieuw vruchtbaar zal zijn. Op 

woensdag 8 augustus vierden beide panda’s 

hun vijfde verjaardag. Het is niet zonder 

reden dat ervoor is gekozen om de verjaardagen gezamenlijk op de 8e dag van de 8e 

maand te vieren. In de Chinese cultuur is het getal 8 namelijk een geluksgetal. De 

Chinese uitspraak van het getal 8 klinkt vergelijkbaar als het woord voor voorspoed 

en rijkdom. Daarnaast lijkt een 8 op het oneindigheidssymbool. Het gebruik van 

twee achten naast elkaar lijkt tevens op het ‘dubbel geluk’ karakter.   

 

Na de ontvangst met koffie, thee en kleine zoetigheden volgen een aantal 

presentaties.   
 

Wij zijn bijzonder verheugd de volgende sprekers aan u te mogen presenteren: 

Rosemary Low 

Rosemary Low is een binnen de vogelwereld bij een ieder bekende Britse 

aviculturist, ornitholoog, natuurbeschermer, schrijver en papegaaiendeskundige. Al 
vanaf haar 16e houdt zij papegaaien en acht jaar lang was zij curator van de grootste 

papegaaiencollectie in de wereld van Loro 

Parque in Tenerife en Palmitos Park in Gran 

Canaria. Zij is schrijfster van vele honderden 
artikelen die in diverse tijdschriften over de 

hele wereld worden gepubliceerd en heeft 

meer dan 25 boeken over papegaaien en het 

houden en kweken van deze vogels 

geschreven. Haar boeken zijn in diverse talen 

gepubliceerd. In 1989 was zij medeoprichter 

van de World Parrot Trust en zet zij zich al 

jaren actief in voor het welzijn en de 

bescherming van papegaaien zowel in de 

natuur als in gevangenschap. Zij heeft de hele 

wereld over gereisd en is regelmatig spreker 

op internationale congressen, waaronder zes 

van de negen congressen van Loro Parque. Zij 

heeft meer dan 100 soorten papegaaien in het 

wild geobserveerd in meer dan 30 landen.  



Rosemary zal de volgende twee presentaties geven: 

`Understanding Parrot Behaviour´ waarin zij bepaalde aspecten van 

papegaaiengedrag bespreekt die in het wild gezien worden en relateert zij deze 
gedragingen aan de papegaaien die in gevangenschap worden gehouden. Zij legt uit 

hoe wij het leven van papegaaien in gevangenschap kunnen verbeteren.  

´Parrot Conservation in the 21st Century´.  De oorzaken waardoor papegaaien in 

toenemende mate worden bedreigd worden uitgelegd. Bijzonderheden van een 

aantal uitstekende beschermingsprojecten worden beschreven, zoals het 

verschaffen van nestkasten, voorlichting over hoe het leegroven van nesten kan 

worden voorkomen en het herstellen van de natuurlijke leefomgeving.  

 

Marloes Heijne: 

Marloes is in 2008 afgestudeerd als dierenarts en werkt sinds 2012 bij de afdeling 

Bacteriologie en Epidemiologie van Wageningen Bioveterinary Research 

(WBVR). Zij is daar veterinair microbioloog in opleiding en voert onderzoek uit naar 

psittacose of papegaaienziekte. De opleiding tot veterinair microbioloog is een 

specialisatie binnen de diergeneeskunde. 

Haar onderzoek bestaat deels uit 

laboratoriumwerk, deels uit onderzoek bij 

dieren. Marloes combineert de specialisatie 

tot veterinair microbioloog met een 

promotieonderzoek. Daarvoor brengt zij in 
kaart hoe vaak psittacose bij vogels in 

Nederland voorkomt en op welke manier de 

diagnostiek kan worden verbeterd. 

Wageningen Bioveterinary Research voert 

onderzoekstaken uit in opdracht van het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit en is 

referentielaboratorium voor 

aangifteplichtige dierziekten in Nederland. Naast werk voor de overheid voert 
WBVR onderzoek uit voor commerciële opdrachtgevers in de ontwikkeling van 

vaccins en diagnostische testen. 

Samenvatting van haar presentatie: 

Hebt u of hebben uw vogels wel eens psittacose of papegaaienziekte gehad? Deze 

besmettelijke ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci. De 

naam psittaci komt van het Griekse woord “psittakos” en verwijst naar 

papegaaiachtigen. Inmiddels weten we dat deze bacterie niet alleen bij 

papegaaiachtigen voorkomt, maar bij niet minder dan 460 verschillende 

vogelsoorten.  

De bacterie kan via contact met besmette vogels ook op mensen worden 

overgedragen. Hierdoor kan bij mensen een ernstige longontsteking ontstaan. In 

Nederland geldt daarom voor vogels met psittacose een aangifteplicht. Dat betekent 

dat er bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een melding moet worden 

gedaan als vogels ziekteverschijnselen vertonen van psittacose. In praktijk gebeurt 

dat ongeveer 30 tot 70 keer per jaar, maar waarschijnlijk komt het veel vaker voor. 



In de praktijk is het lastig om de ziekte psittacose vast te stellen. De verschijnselen 

bij vogels zijn zeer gevarieerd. Sommige vogels laten geen verschijnselen zien, 

andere vogels worden sloom, krijgen ooguitvloeiing en diarree of groene ontlasting 
en in ernstige gevallen sterven ze. Vaak hebben we dan niet vastgesteld of de 

oorzaak psittacose was. 

Ook bij mensen geldt een meldplicht voor psittacose. Jaarlijks zijn er ongeveer 50 

meldingen. Omdat lang niet alle patiënten met longontsteking op psittacose worden 

getest, vermoeden we dat het vaker voorkomt. 

Om zowel bij mensen als vogels het vóórkomen van psittacose beter in kaart 

brengen en de diagnostiek te verbeteren is in 2014 een groot onderzoeksproject 

gestart: het plat4m-2b-psittacosis. Een van de belangrijkste doelen van dit project is 

het uitwisselen van informatie tussen dierenartsen en artsen, zodat we sneller 

kunnen handelen als er een uitbraak is. Een goede diagnostiek en bestrijding bij 

vogels is heel belangrijk om het aantal ziektegevallen omlaag te brengen. 

 

De presentaties worden gevolgd door een heerlijke belegde broodjeslunch met soep 

en waarbij diverse dranken worden geserveerd.  

Na de lunch wordt u opgehaald om het 

dierenpark van een andere kant te gaan bekijken. 

De gidsen nemen u mee voor een educatieve 

wandeling door het park en vertellen u in 

ongeveer een uur vele feiten, weetjes en 
anekdotes over de bewoners van Ouwehand.  

 

U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid door 

het park lopen en de vele bijzondere dieren in het 

park in het park bewonderen. 
 

Vogelliefhebbers kunnen o.a. de volgende vogels 

zien in het park: geelvleugelara, molukkenkaketoe, witnekkraanvogel, 

zadelbekooievaar, aalscholver, groene arassari, Cubaanse flamingo, Europese 
flamingo, zwavelborsttoekan, helmparelhoen, sneeuwuil, rode wouw, struisvogel, 

reuzentoekan, roodsnaveltoekan, roodkuiftoerako, rode ibis, roze pelikaan, gewone 

jaarvogel, kroonkraanvogel, Livingstone toerako, dubbelhoornige neushoornvogel, 

monniksgier, Rhinoceros neushoornvogel, 

Maleise neushoornvogel, Sulawesie jaarvogel, 

bateleur, koningsgier en de Humboldt pinguïn. 

    

Ouwehands Dierenpark levert al geruime tijd een 

directe bijdrage aan natuurbescherming door 

middel van kennis en een financiële bijdrage aan 

´Bears in Mind´. Deze stichting zet zich in voor de 

bescherming van de beer en zijn leefgebied. Eén 

van de bekendste projecten van ´Bears in Mind´ is 

´Het Berenbos´ in Ouwehands Dierenpark. 

Behalve beerprojecten richt de stichting zich ook 



op andere diersoorten in landen als Bulgarije, Servië, Rusland, Slowakije, Georgië, 

Turkije, Tsjechië en India. In ´Het berenbos´ genieten bruine beren, die vroeger 

mishandeld zijn of moesten optreden in circussen en theaters, van een onbezorgd 
leven. Samen met de wolven leven zij op een twee hectare groot bosperceel met 

onder andere een waterval, rotsen en een vijver. Een uniek project en een 

bijzondere ervaring rondom de bruine beren.  

 

Ouwehand heeft inmiddels ruime kennis en ervaring met fokprogramma´s en zijn de 

fokresultaten voor enkele diersoorten erg goed, zoals de ijsberen.  De ijsbeer wordt 

bedreigd door het smelten van het poolijs als gevolg van snelle opwarming van de 

aarde. Sta neus aan neus met de speelse ijsbeertweeling die in 2017 in het park zijn 

geboren!  

 

Bewonder de unieke nevelpanters die voorkomen in het tropisch regenwoud ten 

zuiden van de Himalaya. Het aantal nevelpanters in het wild loopt snel terug als 

gevolg van habitat vernietiging en stroperij om hun vacht, botten en vlees.  

 

Ga op avontuur in het grootste gorillaverblijf van 

Nederland: ´Gorilla Aventure´! De gorilla wordt 

bedreigd doordat zijn leefgebied steeds kleiner 

wordt als gevolg van houtkap en mijnindustrie. 

Net als veel andere oerwoudbewoners wordt er 
op de gorilla gejaagd voor ´bush meat´, een luxe 

lekkernij. 

 

Na de rondleiding is er de prijsuitreiking van de 

loterij met ter afsluiting een drankje en een hapje.   
 

De deelnamekosten voor deze geheel verzorgde 

dag inclusief ontvangst met koffie, thee, zoetigheden, een heerlijke belegde 

broodjeslunch, alle genoemde activiteiten en ter afsluiting een borrel met hapjes 
zijn:  

 

Pakaraleden plus 1 introducee: Euro 30,--per persoon (all-in) 

De prijs voor niet-Pakaraleden is Euro 40,-- per persoon (all-in). 

 

Graag bij aanmelding aangeven of u wel of niet wilt deelnemen aan de rondleiding 

en of er bepaalde dieetwensen zijn (zoals bijvoorbeeld vegetarisch). 

 

Alle deelnemers van de Pakaradag ontvangen een boekje uit de serie ´encyclopedie 

van parkieten en papegaaien´ ter waarde van Euro 5,-- GRATIS.  

 

U kunt zich tot 4 oktober aanmelden via: info@pakara.nl  

of schriftelijk: Nijenheim 32-39, 3704 AV  Zeist.  

 


