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“Mijn droom is uitgekomen”. 
 

Nieuwe tropenhal in grootste  
papegaaiendorp ter wereld. 

 
Door Ad Adriaans. 
 
Oerle - Met de opening van de nieuwe tropenhal op zijn 
vogelpark komt een droom uit voor Tonnie van Meegen. 
Wat ooit begonnen is op een zolderkamer in Geldrop, is 
inmiddels uitgegroeid tot een papegaaiendorp in Oerle 
dat het grootste ter wereld genoemd mag worden. 
En ‘ouwe Jan’, de populaire 70-jarige ara, was na een 
verblijf van 3 maanden in het  ziekenhuisje net op tijd 
hersteld om de opening mee te kunnen maken. Hij heeft 
een plaatsje in de nieuwe tropenhal gekregen om van 
zijn oude dag te gaan genieten. 
 
“Mijn ouders hadden in Geldrop al papegaaien toen ik 
geboren werd”, verteld Van Meegen (50) die zelf enige tijd 
in papegaaien gehandeld heeft. Veel mensen wisten zich 
echter na verloop van tijd geen raad meer met het dier. 
“Dan kwamen ze ermee terug, want het beest maakte te 
veel lawaai, of het werd ziek, of de eigenaar kreeg last van 
allergische reacties.” In een jaar tijd was de 
zolderverdieping van het huis in Geldrop overbevolkt met 
diverse soorten papegaaien. In 1987 stopte Van Meegen 
zijn activiteiten als handelaar. “Ik had inmiddels zoveel 
ellende gezien dat ik besloot te stoppen met de handel, ik 
ging me fulltime bezig houden met de opvang van tropische 
vogels.” Het hele gezin hielp inmiddels mee met de opvang. 
Ook een intussen betrokken zolderverdieping boven een 
meubelfabriek in Geldrop werd al snel te klein. 
 
In 1992 lukte het de inmiddels opgerichte Stichting 
Nederlandse Opvang Papegaaien (N.O.P.) het 18 hectare 
grote terrein van de voormalige camping het Vlutterke in 
Oerle te verwerven. 
Hier zijn inmiddels naast ruim honderd volières en 
verwarmde nachtverblijven een ziekenhuisje, 
dierenartspraktijk, kantoorruimte, een educatief centrum en 
een winkeltje verrezen. Verharde wandelpaden leiden de 
bezoekers langs talloze idyllische plekjes en de grootste 
schildpaddenvijver van Europa. Vorig jaar is nog een 
nieuwe speeltuin aangelegd. Omdat op veel plaatsen 
informatieborden geplaatst zijn is het een park met een 
hoog educatief gehalte. “Veel mensen denken dat hier 
alleen een opvangcentrum is. Vaak hoor ik achteraf van 
bezoekers dat ze niet wisten dat het tot zo’n mooi vogelpark 
is uitgegroeid”, zegt Van Meegen. 

Inmiddels wonen er zo’n 4000 tropische vogels op het park. 
Het N.O.P. heeft alle benodigde vergunningen om 
exotische vogels en inlandse zoogdieren op te vangen. Door 
Justitie in beslaggenomen exotische vogels worden ook in 
Oerle ondergebracht. Het N.O.P. is hiervoor in Nederland 
de aangewezen instantie. Van Meegen:  “Regelmatig komt 
het voor dat ik ’s nachts wordt gebeld door de douane of 
ambtenaren van de Rijksdienst voor Vee en Vlees op 
Schiphol. Dan spring ik meteen in de auto om weer een 
partij vogels op te halen. Dat kan variëren van 1 vogel tot 
partijen van wel 250 stuks.” Indien in beslaggenomen 
partijen weer worden vrijgegeven gaan de vogels naar 
parken over de hele wereld. Door particulieren gebrachte 
vogels blijven voorgoed op het park. Er worden geen dieren 
verkocht. “Er worden wel eens per ongeluk jonge vogeltjes 
geboren.  
De papegaai graaft dan een hol in de grond en gaat daar 
stiekem zitten broeden”, zegt Van Meegen lachend. Soms 
wordt wel bewust aan nakweek gedaan. “Het gaat dan om 
bijzondere dieren die in de natuur aan het uitsterven zijn. 
Wij kunnen daarmee dan andere parken helpen zodat ze 
geen dieren uit de natuur hoeven te halen”, legt hij uit. 
 
Naast enkele vaste krachten draait het park voornamelijk op 
de inzet van zo’n 40 vrijwilligers. Van enthousiaste 
jongeren tot stagiaires en gepensioneerde militairen vinden 
hier een nuttige tijdsbesteding. Er is zelfs een politieagent 
die hier zijn wekelijkse vrije dag met vrijwilligerswerk 
doorbrengt. Van Meegen zelf is van beroep timmerman/
metselaar, zijn vakmanschap hierin komt op het park nog 
iedere dag van pas. Ook is er altijd een dierenarts op het 
park aanwezig. 

Het Interview 

Foto van de 70-jarige Ouwe Jan 

Foto van speeltuin in tropenhal. 



2 Uit de Koers van Oers, Jaargang 37 / Nummer 8, September 2004 

 
Tropenhal 
 
Om meer publiek te trekken besloot Van Meegen een 
tropenhal te laten bouwen in zijn park. “Vanaf 1997 hebben 
we pogingen ondernomen om hiervoor subsidie te krijgen. 
Pas in 2002 kwam de definitieve toezegging vanuit Brussel 
en de regio. Samen met een financiering van de Rabobank 
zijn we erin geslaagd om de zo’n 600.000 euro kostende hal 
te bouwen. 
Er is becijferd dat de onderhoudskosten van de hal, met 
ondermeer posten voor verwarming en voer, jaarlijks 
80.000 euro bedragen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de 
entreekosten te verhogen. Dankzij deze grote 
binnenaccommodatie kunnen wij nu het gehele jaar door 
bezoekers ontvangen.” Het bouwwerk, met een afmeting 
van 40 bij 50 meter en een hoogte van 8 meter is inmiddels 
gereed. Centraal in de hal ligt een speeltuin welke omgeven 
wordt door een jungle en wandelpaden. De vrij vliegende 
tropische vogels voelen zich prima thuis in dit decor van 
tropische planten en bomen. Zowel onder als boven bevindt 
zich een galerij met vogelverblijven en terraria voor 
reptielen. Ook is er een informatiehoek waar allerlei in   
beslaggenomen souvenirs te zien zijn zoals slangenhuiden 
en ivoren voorwerpen. “Neem nou zo’n banjo gemaakt van 
de schild van een schildpadje. Daar maken ze er 100.000 
van. Als die worden verkocht halen ze er weer 100.000 uit 
de natuur. Hiermee willen we bezoekers erop wijzen de 
natuur niet op te ruimen, zij vormt ons bestaansrecht”, 
besluit de bevlogen vogelliefhebber. 


