
  

 

Speurtocht 
 

 

Hallo, welkom op dierentuin Animal Farm.  
 
Wil je deze speurtocht maken? Volg dan de plattegrond, en beantwoord alle vragen. In de boerderij, 
tegenover de kikkers, bij de donatiebus, hangen de antwoorden. Veel plezier! 
 
 
 
Vraag 1: Neusberen 

Het eerste wat opvalt aan de neusbeer is zijn lange beweeglijke 
snuit, waarmee hij goed kan wroeten als hij op zoek is naar een 
lekker hapje.  
 
Weet jij nog meer dieren die een lange snuit hebben? 
 
 __________________________________________________  
 
 
Vraag 2: Nandoes 

Een nandoe is een loopvogel, wat betekent dat hij niet kan 
vliegen. Ze kunnen wel erg hard rennen, tot wel 60 km per uur! 
In Zuid-Amerika trekt hij al grazend over de Pampa's. Wist je dat 
de mannen degene zijn die de eieren uitbroeden en de jongen 
opvoeden?  
 
Kun jij net zo hard rennen als een nandoe? Probeer het maar 
eens, wel voorzichtig natuurlijk! 
 
Welk dier kan eigenlijk het snelste rennen van alle dieren? 
 
A Nandoe B  Afrikaanse reuzenslak C  Cheeta 
 
 
Vraag 3: Dwergmangoesten 

De dwergmangoest is het kleinste roofdiertje uit de 
mangoestenfamilie. Als echte zonaanbidders zijn ze bij de eerste zonnestralen in hun buitenverblijf te vinden. 
Maar als het koud is kunnen ze door een ondergrondse tunnel lekker naar binnen. Dwergmangoesten zijn ook erg 
nieuwsgierig en ondeugend. Neem even de tijd om naar ze te kijken, het is alsof je naar een tv-programma kijkt.  
 
Weet jij of een dwergmangoest liever alleen leeft, of in een familiegroep? 
 
 ______________________________________________________________  
 
 
Vraag 4: Stekelvarkens 

Stekelvarkens zijn van nature nachtdieren, maar bij ons op de dierentuin zijn ze gewend om overdag wakker te 
zijn. Nou ja: wakker... ze liggen nog steeds meer dan de helft van de dag te slapen of te zonnen, hoor. Pas in de 
avond worden ze echt actief en gaan ze gangen graven. 
 
Hoeveel stekels heeft een stekelvarken eigenlijk? 
 
A tussen de 100 – 500 B  tussen de 1000 – 1500 C  meer dan 3000 
 
 
Vraag 5: Geiten 

Onze geiten zijn echte boeven. Ze halen graag streken uit, maar vinden het ook heerlijk om te zonnen en te 
knuffelen. Als je zin hebt kun je ze even gaan aaien in de geitenweide. 
 
Kun jij uitvinden tot welk ras onze geiten behoren? 
 
A Vlaamse geit B  Toggenburger geit C  Nederlandse bonte geit 
 
  



  

 

Speurtocht 
 

 

Vraag 6: Breedvoorhoofdkrokodil 

Onze krokodil is veruit de oudste bewoner van dierentuin Animal Farm. Het liefste doet ze de hele dag niets, 
lekker luieren in het water of op het zand ernaast onder de warmtelamp.   
 
Hoe heet onze krokodil, weet jij dat? 
 

A Antoinette B  Wilma C  Maria 
 
 

Vraag 7: Pijlgifkikkers 

Pijlgifkikkers kenmerken zich door hun vaak felle kleuren. Ze leven in tropische gebieden, waar het warm en 
vochtig is. In een paludarium bootsen we deze omgeving na. 
 
Welke felle kleur heeft de bijengifkikker eigenlijk? 
 
 ____________________________________________________________________________  
 
 
 
Vraag 8: De groene leguaan  

De groene leguaan is een van de grootste soorten leguanen. Ze zijn goede klimmers en hebben een hele sterke 
staart. Die gebruiken ze tijdens het zwemmen om vooruit te komen, maar ook als balans tijdens het klimmen. Als 
de groene leguaan indruk wil maken, schudt hij met zijn kop op en neer.  
 
Weet jij waar de leguaan oorspronkelijk vandaan komt? 
 
A Midden- en Zuid-Amerika B  Europa C  Azië 
 
Vraag 9: Koningspython 

De koningspython is een nachtdier. Daarom zit hij overdag vaak verscholen in holen en andere donkere plaatsen. 
Bij gevaar rolt deze slang zich op als een bal met de kop in het midden ter bescherming. Hij doodt zijn prooi door 
hem te wurgen en is dus geen gifslang. 
 
Wat eet een koningspython allemaal? 
 
A Wortels en andijvie B  Knaagdieren, vogeltjes en andere kleine zoogdieren 
 
Dit is het einde van de speurtocht. Ben je benieuwd naar de antwoorden?  
Die vindt je in de boerderij, tegenover de kikkers, bij de.donatiebus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dierentuin Animal Farm 
Wij zijn 7 dagen per week open en GRATIS toegankelijk.  

Onze vrijwilligers werken hard om jouw bezoek aan deze dierentuin mogelijk te maken.  
Wil je ons steunen? Doe dan een bijdrage in onze donatiebus, of koop wat uit ons winkelraam.  

Dit komt direct ten goede aan de dierentuin. 
Meer weten? Neem een kijkje op WWW.ANIMALFARM.NL 

 


