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Dierenpark Emmen, tot 2004 Noorder Dierenpark genoemd, was een dierentuin in het centrum 

van Emmen. Het dierenpark sloot op 31 december 2015 en vestigde zich op 25 maart 2016  

als Wildlands Adventure Zoo Emmen aan de overzijde van het centrum. 
 

In mei 1935 werd de dierentuin opgericht door Willem Oosting (1906-1983) die eigenaar en 
directeur was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood Oosting het dierenpark aan als schuilplaats 
voor onderduikers. Vanaf begin 1943 woonden er illegaal mensen. Uiteindelijk was het een 
schuilplaats voor achttien personen die er als 'werknemers' dagelijks werkzaamheden verrichtten. 
De meesten waren vervolgde Joden, anderen gezochte verzetslieden en mensen die niet in 
Duitsland wilden werken. Ze sliepen op zolder boven de olifantenstal en in het roofdierenverblijf. 
Deze plek was gekozen omdat het niet gemakkelijk was hier onverwachts binnen te vallen. In 
maart 1945 kwam er weliswaar een inval van Duitse politie en hun Nederlandse handlangers in 
het park maar de onderduikers wisten tijdig weg te komen. 
 

Eind jaren 60 kwam de dierentuin in een crisis door dalende bezoekersaantallen.  
Oprichter Oosting stopte als directeur en werd in september 1970 opgevolgd door zijn dochter 

????????  ????????-Oosting en haar man Jaap. De dierentuin werd voor de helft 

eigendom van de gemeente Emmen en voor de andere helft van de familie.  
Een belangrijke vernieuwing vormde de inrichting van de Savanne. Op een relatief groot terrein 
werden verschillende dieren van de Afrikaanse savanne, zoals zebra's, giraffen en struisvogels 
samengebracht. Een andere vernieuwing was de zogenaamde vlindertuin, waar allerlei  
tropische vlinders gehouden werden. Ook kwam er een groot aquarium.  
Vanaf 2011 zijn er opnieuw leeuwen te zien in het Dierenpark. 
 

Het dierenpark had op haar oude locatie in het centrum van Emmen een oppervlakte van  
12 hectare, maar liep in de jaren 1990 tegen haar grenzen aan; er was geen ruimte meer voor 
uitbreiding. Daarom begon de dierentuin in 1998 met een uitbreiding van zes hectare (inclusief 
nieuw parkeerterrein) aan de rand van Emmen op de Noordbargeres, in de wandeling vaak de Es 
genoemd. De beide delen van het park werden verbonden door een grote loopbrug over de 
Hondsrugweg. Als eerste werden de humboldtpinguïns hier tijdelijk gehuisvest. Het zeer grote 
verblijf daar moesten ze echter in 2013 verwisselen voor het oude zeeleeuwenverblijf. 
 

In 2007 werden plannen bekendgemaakt die inhielden dat het dierenpark het centrum van Emmen 
zou verlaten om zich in zijn geheel te vestigen op de Es, waar een oppervlakte van 40 hectare 
beschikbaar zou komen; bijna drie maal zo groot als het huidige park. 
 

In december 2008 ging de gemeenteraad van Emmen akkoord met de herontwikkeling van het 
centrumgebied van Emmen. De kosten van het megaproject werden, inclusief verplaatsing van de 
dierentuin, geraamd op minimaal 489 miljoen euro. De kosten voor het nieuwe dierenpark zouden 
190 miljoen bedragen, waarvan 65 miljoen beschikbaar zou komen door verkoop van het oude 
terrein aan de gemeente Emmen. In mei 2010 stelde de minister van VROM, Huizinga,  
8,5 miljoen euro beschikbaar voor de verplaatsing van het Dierenpark. 
In december 2010 becijferde adviesbureau Twynstra Gudde dat de verplaatsing naar de Es  
meer geld ging kosten waardoor de plannen moesten worden bijgesteld. 
 

- In april 2007 haalde Dierenpark Emmen het nieuws vanwege de dood van de manenrobben 
door een virusinfectie. 

- In maart 2009 overleed olifant Annabel nadat ze in de gracht was gevallen. Op dat moment 
was ze het oudste dier van de dierentuin. In oktober 2011 viel olifant Radza ook in de gracht. 

- Op 20 december 2011 werd kodiakbeer Ursus dood in het verblijf aangetroffen. 
Hiermee verdween de beer uit Dierenpark Emmen. In april 2012 kwamen er brilberen  
in de dierentuin. Deze werden in 2016 vervangen door ijsberen. 

- Op 1 november 2012 woedde er in het pand De Drommedaar 's nachts een grote brand.  
In het pand waren een souvenirwinkel, het restaurant d'Ouwe Drommedaar en kantoren 
gevestigd. Op 18 april 2014 werd het gerenoveerde restaurant heropend. 
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Streep de vetgedrukte/onderstreepte woorden 
uit het verhaal op de vorige pagina door in de woordzoeker hieronder. 

De woorden staan van linksrechts, rechtslinks, bovenonder en onderboven. 
 

De niet doorgestreepte letters vormen de oplossing. 
Die oplossing is de ontbrekende naam (de vraagtekens) in het verhaal. 

Om het niet te gemakkelijk te maken vertellen we je niet hoeveel letters overblijven. 
 

Succes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O P L O S S I N G : 

_______________     _______________ 


