
VAN BUITEN NAAR BINNEN 
Aan het einde van de dag keren de dieren terug naar hun stallen, waar dan 
ook weer voedsel voor hen klaar ligt. De dieren weten dit en gaan daardoor 
meestal uit eigen beweging naar binnen. 
 
De giraffen gaan als ‘uitkijktorens’ eerst, op de voet gevolgd door de zebra’s. 
De gnoes, waterbokken en impala’s wachten vaak even af totdat de giraffen 
er zeker van lijken dat alles veilig is, en volgen dan ook. 

VAN BINNEN NAAR BUITEN  
Als het echt te koud is, blijven de savannedieren de hele dag in hun stallen, maar als het 
enigszins kan gaan ze in de ochtend de Savanne of de zogenaamde ‘uitloopgebieden’ op. 
Hier ligt dan voedsel voor ze klaar, zoals hooi, gras en takken en kunnen ze lekker 
de benen strekken.  
 
De zebra’s, gnoes, 
waterbokken en impala’s 
lopen via de gang in de stal, 
het plein op, door een gang 
richting de Savanne. 
De giraffen komen vanuit 
de hoge stal het plein op en 
nemen dezelfde route 
richting de Savanne als 
de zebra’s, impala’s, 
waterbokken en gnoes. 
Alleen wordt speciaal voor 
de giraffen nog een brug 
geopend!  

DE NEUSHOORNS 
HEBBEN VOORRANG?! 
De neushoorns gaan als laatste naar buiten: Mochten zij 
geen zin hebben om door te lopen, dan hoeven de andere 
savannedieren in ieder geval niet op hen te wachten. 
 
De neushoorns gaan als eerste 
naar binnen: zij zijn het meest 
dominant en kunnen de weg 
versperren voor de andere dieren. 
Ook mogen zij beslist niet op het 
plein komen, dus wordt eerst de route 
voor hen afgebakend. Zodra zij veilig op 
hun uitloop of in de stal zijn, kan het plein 
open voor de andere savannedieren. 

WAAR IS HET ZEBRAPAD?

Net als in de vrije natuur ‘migreren’ de savannebewoners van WILDLANDS 
op zoek naar voedsel. Maar hoe regel je dat in een dierenpark? 


