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Ideeën top 5 oude zoo: van spelen tot trouwen
Wat is leuk om te doen of te maken in
de oude dierentuin van Emmen? In
totaal 45 mensen hebben meegedaan
aan een ideeënwedstrijd voor de oude
zoo. Gisteren presenteerden de vijf ge-
nomineerden hun plan aan de jury.

MARIEKE KWAK

Rensenhut
Een ‘hut’ als eerbetoon aan Jaap en
Aleid Rensen en tegelijkertijd een
plek voor bijvoorbeeld exposities,
workshops of een pop-up podiumpje.
Dat is het idee van Rick Abelen (23)
uit ’s-Hertogenbosch. Hoewel de
student architectuur niet bepaald in
de buurt woont, is hij als kind meer-
dere keren in de vroegere dierentuin
geweest. ,,Ik heb daar warme herin-
neringen aan. En dit is een unieke
kans om hierover mee te denken’’,
zegt hij. De Rensenhut, met zitbank
binnenin, heeft zes gevels, het schui-
ne dak meegerekend. Zo kunnen
bezoekers vanuit verschillende per-
spectieven naar het park kijken. Hij is
gemaakt van zwart hout, met een
Japanse techniek om hout te verduur-

Natuurspeelplaats
In de modder spelen, vuurtje stoken,
in bomen klimmen, hutten bouwen...
Als het aan Esther Peters (43) uit
Emmen ligt, kunnen kinderen zich
straks naar hartelust uitleven in de
oude dierentuin. Vooral aan de rand
waar vroeger de kangoeroes rond
hupten ziet zij een uitgelezen kans
een natuurspeelplaats aan te leggen.
,,Ik ben zelf een buitenmens’’, zegt
Peters, pedagogisch medewerker in
de kinderopvang. ,,Ik ben er een groot
voorstander van kinderen los en vrij
buiten te laten spelen. Het heeft zo
veel voordelen: kinderen die vaak
buiten spelen, zijn gezonder, zelfver-
zekerder, minder agressief en socia-
ler. Ook hebben ze een betere moto-
riek en minder stress.’’ Peters’ plan
behelst onder meer een kabelbaan,
bij voorkeur over water, een vuur-
plaats en een waterpomp. En activi-
teiten zoals vlotten bouwen, broodjes
bakken en waterdiertjes zoeken. Bij

zamen. Eén gevel is een compleet
insectenhotel, opgebouwd uit ‘boxen’
die bezoekers zelf kunnen maken.
Goed voor de insect en nog educatief
ook, is het idee. Abelen ziet zijn Ren-
senhut het liefst verschijnen op een
plek langs de savanne. De Rensens
wil hij eren met een afbeelding op een
aluminium plaat en het gedicht van
hun stichting op de muur. Kostenindi-
catie: 15.000 euro.

voorkeur houdt een beheerder er een
oogje in het zeil, vanaf een honk waar
kinderen ook even kunnen plassen of
een pleister halen. ,,Ze kunnen zich
bezeren. Maar dat geeft niet, zolang
het gaat om splinters of wondjes.’’
Kostenindicatie: 20.000 euro.

De Buitenbeweging

De Buitenbeweging, met een knipoog
naar de Emmer Kunstbeweging, is de
naam van de fitnessplek die Ria Rave
(52) uit Schoonebeek voor ogen staat.
Op het voormalige olifanteneiland, de
plek die de gemeente ook al op het
oog heeft voor sport en beweging,
zouden allerhande sporttoestellen
volgens haar niet misstaan. Het is
bovendien een mooie plek om te
klimmen, gebruik makend van de
rotsen die er zijn. ,,Zelf krijg ik altijd
energie van buiten wandelen. Wat is
er dan mooier als je de oefeningen die
je normaliter in de sportschool doet,
óók buiten kunt doen?’’, vindt de
baliemedewerkster van het Centrum
Beeldende Kunst. In haar woonplaats
is afgelopen zaterdag net een beweeg-

tuin geopend. ,,En ik ben er al een
paar keer geweest.’’ Kritische vragen
van de jury dat sporttoestellen die
elders staan, veelal ongebruikt blij-
ven, pareerde Rave. ,,Dat is wellicht
op te lossen met een goede begeleider
erbij, die vertelt hoe het moet en die
mensen enthousiasmeert. Misschien
is dat iets voor de sportcoaches van
de gemeente?’’ Kostenindicatie:
27.500 euro.

De mooiste dag

Nee, zelf is ze nog niet getrouwd.
Maar het lijkt haar wel wat om dat te
zijner tijd te doen in de giraffenstal
van de oude dierentuin. ,,Die is
prachtig om te bouwen tot multifunc-
tionele trouwzaal’’, zegt Tanja Sche-
pers (38) uit Nieuw-Schoonebeek. De
mooiste dag van je leven dus, in het
Rensenpark. Schepers kwam op haar
idee toen burgemeester Eric van
Oosterhout begin dit jaar opperde dat
het trouwpaviljoen wellicht de nieuwe
raadzaal kan worden. Nu vergadert de
gemeenteraad nog in een uithoek op
de tweede verdieping van het ge-
meentehuis. ,,Als er dan toch een
nieuwe trouwzaal moet komen, kan
dat mooi in het Rensenpark. Heel veel
mensen hebben binding met de oude
dierentuin. Ze kwamen er als baby in
de kinderwagen, later met school, nog
weer later als ouders of opa en
oma. Het is toch
prachtig als zo’n
trouwzaal weer
mooie, nieuwe
herinneringen
oplevert?’’ Volgens
Schepers is de
savannestal goed
aan te passen, met
bijvoorbeeld een
glazen wand erin, en
biedt het park mooie
plekjes voor de
bruidsreportage of
een ja-woord in de
openlucht. Kostenindi-
catie: zo’n 100.000
euro.

Een ‘boom’ als toevluchtsoord voor
vleermuizen, die steeds moeizamer
onderdak vinden. Ziehier de zogehe-
ten Bat Tree van Martin Voorma (47)
uit Westerbork. ,,Vleermuizen hebben
het lastig nu steeds meer spouwmu-
ren worden volgespoten’’, aldus
Voorma. Het idee is een boomvormig
model (1) te maken van bijvoorbeeld
een rioolbuis, met buisjes die de
grond in gaan (2) voor vocht, onderin
een klep (3) waardoor poep kan wor-
den weggehaald en invliegopeningen
(4) met telsensoren. De Bat Tree
wordt voorzien van ribbels (5), zodat
de bast niet te snel opwarmt, platen

Vleermuizenboom
(6) die warmte aan de omgeving
onttrekken en weer afgeven als het
koud wordt, sensoren voor vocht en
temperatuur (7) en een zonnepaneel
(8). Voorma: ,,Een webcam komt er
ook in. Bij voorkeur stellen we de data
ter beschikking aan onderzoekers.
Welk soort vliegopeningen gebruiken
de vleermuizen en welke niet? En hoe
gaat het met de populatie naar gelang
de temperatuur et cetera?’’ Kostenin-
dicatie: 38.000 euro, maar dat wordt
gefinancierd met crowdfunding. Als
beloning krijgen de gulle gevers onder
meer een link naar het webadres waar
ze de fladderaars kunnen volgen.

Hoe verder?
De jury gaat zich de komende week

beraden op de vijf gepresenteerde

ideeën. Daarbij kijkt zij onder meer

naar haalbaarheid en de vraag of de

inzendingen passen bij de doelstel-

ling van de stichting. Dat is het

behouden, of zelfs versterken, van

de sfeer en de eigenheid van het

terrein. Ook moet het passen bij de

ideeën die er al zijn.

Naar verwachting is volgende week

bekend wie de prijswinnaars zijn.

De bedenker van het winnende idee

krijgt 5.000 euro als beloning. Ook

heeft de stichting beloofd om,

samen met de gemeente Emmen,

haar best te doen het winnende

plan daadwerkelijk uit te voeren.

Verder is er een tweede prijs van

2500 euro en een derde van 1000

euro.

Tot slot wordt er nog een publieks-

prijs van 1000 euro uitgeloofd. In

de zomer kunnen mensen online en

in de oude dierentuin, waar posters

worden opgehangen, hun stem

uitbrengen.

Ideeënwedstrijd komt
uit koker JAR

De ideeënwedstrijd is uitgeschreven

door de stichting Jaap en Aleid Rensen

(JAR). Deze club, vernoemd naar het

voormalige directeursechtpaar van de

dierentuin, is ooit opgericht met een

geldprijs die de Rensens kregen van

het toenmalige Nieuwsblad van het

Noorden (25.000 gulden).

Doel was hiermee het educatieve

gehalte van de zoo te ondersteunen.

Ook nu de dierentuin niet langer op

deze plek zit, wil de stichting zich

blijven inzetten voor het terrein. Dat is

een openbaar park geworden, met de

naam Rensenpark. De oude gebou-

wen, waaronder het voormalige Bio-

chron en het paviljoen, bieden onder-

dak aan onder meer kunstenaars en

een Tibetaans museum.

De stichting JAR heeft inmiddels door

legaten en andere giften zo’n 600.000

euro in kas. Dit geld wil zij de komen-

de tien jaar besteden, telkens zo’n

60.000 euro per jaar. Als er geen

schenkingen meer binnen komen,

stopt de stichting daarna.

Het voormalige olifanteneiland is in
beeld voor ontwikkeling van een be-
weegtuin. De rotswand kan gebruikt
worden om in te klimmen.
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