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Wildlands Adventure Zoo Emmen is een nieuw 
themapark met dieren in Emmen. Het doel van 
het park is om mensen op een nieuwe manier te 
laten genieten van de natuur en haar bewoners. 
Het park heeft een grote kas met daarin tropische 
beplanting en dieren als leeuwen, giraffen, apen 
en neushoorns, waar je als bezoeker langs kunt 
lopen. Het project is gebouwd door VolkerWessels 
en uitgevoerd samen met dochterondernemingen, 
waaronder Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. 

Op 25 maart dit jaar zijn de deuren geopend.

‘Onkruid een belangrijk issue’
In 2012 begon het voortraject van dit project. Een 
Deense deskundige was overgevlogen om Heicom 
te bezoeken en samen met Marcel Straatman, 
salesmanager bij Heicom, langs de verschillende 
grondstoffen te lopen. Naar aanleiding van zijn 
eisen stelde Heicom voor de beplanting een 
tropische-bomengrond samen, die uit Costa Rica 

overgevlogen werd. ‘Onkruid was een belangrijk 
issue bij het samenstellen van de bomengrond’, 
vertelt Herbert van Werven, directeur van Heicom. 
‘We hebben heel schone grondstoffen gebruikt, 
vrij van onkruid. De bomengrond is laag in pH en 
qua voeding vrij neutraal, om te voorkomen dat de 
bomen het dak uit groeien.’ Hans Huiting,  
uitvoerder bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 
vult aan: ‘Er staat wel onkruid in de kas, maar dat 
is tropisch onkruid dat is meegekomen met de 

Vorig jaar was de kas van twee hectare in de nieuwe Wildlands Adventure Zoo in Emmen zo goed als leeg. Alleen de contouren van het nieuwe  

ontwerp waren te zien. Een groot verschil met nu. De kas heeft inmiddels een complete inrichting met tropische beplanting en nieuwe inwoners.  

Voor dit project heeft Heicom 8.000 kuub tropische-bomengrond geleverd.
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Kale kas omgebouwd  
tot tropische tuin
Het nieuwe Wildlands Dierenpark in Emmen heeft een volledig  

ingerichte tropische tuin gekregen
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beplanting. Dat is goed, want in een echte  
jungle zie je ook tropisch onkruid. Maar 
Nederlands onkruid willen we natuurlijk niet zien’. 
Niet alleen onkruid is een belangrijk issue; het is 
ook van belang dat de bomen zich goed  
kunnen verankeren in de ondergrond. Zeker bij 
grote bomen bestaat de kans dat ze omvallen als 
ze in potgrond zijn geplaatst. Voor de tropische kas 
is daarom gekozen voor grof split, een hoekig  
granulaat waarin de wortels van de bomen zich 
goed kunnen verankeren. 

Hoe ziet de kas er na een jaar uit?
Huiting heeft de tropische kas dagelijks zien  
veranderen, maar voor Van Werven was het meer 
dan een jaar geleden dat hij de kas had gezien 
toen hij in februari dit jaar opnieuw ging kijken. 

Van Werven vertelt erover: ‘Ik was echt onder de 
indruk toen ik de kas binnenstapte. Je ziet zo’n 
grote hoeveelheid bijzondere beplanting; alleen 
dat al is uniek. Daarnaast is het bijzonder om te 
zien dat de beplanting het goed doet. Voor ons is 
dat natuurlijk belangrijk.’  
 
Ook Huiting is erg tevreden met het resultaat:  
‘Je voorkomt nooit helemaal dat er onkruid komt, 
maar het is goed om te zien dat er weinig tot geen 
onkruid staat. Ook de Costa Ricaanse beplanting 
doet het goed. Dat is te danken aan het goede  
klimaat in de kas en een gezonde voedingsbodem.’

De eerste bewoners van de tuin zijn er ook  
ingetrokken. Er zijn onder andere olifanten, apen 
en vlinders te vinden. ‘Ook de bewoners van de 

kas kwamen bij het bezoek tevreden op me over’, 
vertelt Van Werven lachend. De organisatie van 
Wildlands Emmen is ook blij met het resultaat.  
‘Het is erg fijn dat onze opdrachtgever tevreden  
is; dat is een groot compliment voor onze  
medewerkers die eraan hebben meegewerkt’,  
zegt Van Werven. ‘Het was een leerzaam project;  
we vonden het mooi om hieraan mee te werken’, 
voegt hij eraan toe.
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