
EXOTIC TERRA FLORA: EEN TILBURGSE REPTIELENTEN-
TOONSTELLING

Door: Ton Steehouder, Theresiaplein 24, Tilburg.

Nederland is een herpetologische attractie rijker,
al is dat blijkbaar tot veel reptielenhouders in
Nederland nog niet doorgedrongen. Dit artikeltje
kan daar nisschien iets aan veranderen.
Exotic Terra Flora is een privé-onderneming van
Jan Walhout, in Brabantse kringen van terrariun-
houders vrij bekend. Hij is sinds jaar en dag
terrariunhouder, kweker van voedseldieren en (op
kleine schaal) handelaar. Er is een BV opgericht
die eigenaar is van een pernanente tentoonstelling
van amfibieën en reptielen in een schitterende oude
boerderij in Tilburg. Bij binnenkonst betreedt de
bezoeker een fraaie ruimte, waarin wat terraria
staan opgesteld, alsmede een hoeveelheid bonsai-
boompjes en andere planten. Daartussen hangen de
eerste tekeningen van de "huiskunstenaar" Jan de
Koning. Van hem hangen er overal aan de wanden in-
gelijste tekeningen en aquarellen, fraaie, tot in
de kleinste details verzorgde kunstwerken in een
stijl die herinneringen oproept aan Japanse en
Chinese prenten. Een gedeelte van de geëxposeerde
werken is origineel, een gedeelte is reproductie.
Exotic Terra Flora heeft de reproductierechten
verworven van deze werken en verkoopt dan ook
reproducties.
De meeste tentoongestelde dieren maken een gezonde
indruk, terwijl de terraria stuk voor stuk schoon
en prachtig ingericht zijn.
Er is gekozen voor een "natuurlijke" aankleding
net behulp van stronken, takken, Ievende planten
en een bodembedekking van zand, potgrond, kiezel
of "bark" (een soort haksel van hardhout, duur
maar mooi). In enkele bakken is gebruik gemaakt
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van houtkrullen.
De bakken worden vooralsnog keurig schoongehouden:
bij slangen en grote hagedissen wordt de ontlasting
bij ontdekking dadelijk verwijderd, en zo hoort het
ook.
Er zijn natuurlijk te veel dieren on op te sommen,
maar ik wil speciaal even noenen de schitterende
grote groene leguanen, de helnbasilisken, de blauw-
tongskinken, de nu nog grappige jonge krokodil, en
vooral ook de geweldige Varanus saLvator boven
onder de balken. Voor de liefhebbers van grote ha-
gedissen valt er op dit noment nog meer te genieten
dan voor de echte slangenfanaten, naar daar wordt
aan gewerkt. In elk geval zijn er de obligate tij-
gerpythons, de Lanpropeltissen en de ratslangen,
en daarnaast bijvoorbeeld hagedisslangen en zand-
adders. De bakken met pijlgifkikkers zijn behalve
vanwege de prachtige kikkertjes interessant vanwege
een nieuw en goed systeem voor kunstnatige nevel
(een sluier van uiterst fijn verneveld water daalt
Iangzaan neer van boven uit het terrariun).
Wie honger en dorst heeft gekregen van het kijken,
kan terecht aan een gezellige bar of aan tafeltjes
in een soort restauratiehoek.
On het hoofd boven water te kunnen houden (er is
tot op dit nonent geen sprake van subsidie en de
tentoonstelling is gevestigd in een nonumentale
boerderij die hoge kosten net zich neebrengt), zaI
de BV in de toekonst zeker neer activiteiten gaan
ontwikkelen. Nu al biedt de boerderij onderdak aan
de plaatselijke verenigingen op het gebied van de
terraríun- en aquariunhouderij. Daarnaast moet Exo-
tic Terra Flora een centrum worden voor terrariun-
activiteiten, met een regelnatig terugkerende ter-
rariundag zoals die bijvoorbeeld ook door de Bel-
gische vereniging Terra georganiseerd wordt, en in
Nederland door de Nederlandse Doelgroep Slangen,
Lacerta en de Nederlandse Schildpadden Vereniging.
Deze activiteit is ook inmiddels van de grond ge-
komen.
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In septenber is er al een eerste terrariuurdag ge-
houden die door ca. driehonderd Iiefhebbers werd
bezocht. Daar konden zij elkaar ontnoeten, nakweek
verkopen en ruilen en lezingen bijwonen. Voor wat
dat laatste betreft: er is inmiddels een zaaltje
ingericht op de zolder van de boerderij, dat plaats
biedt aan ongeveer honderd belangstellenden. In ok-
tober heeft de Najaarslanddag van Lacerta (dit jaar
georganiseerd door de Werkgroep Midden-Brabant)
plaats gehad bij Exotic Terra Flora.
Eigen inport en groothandel staan ook op het
lijstje als het gaat on uitbreiding van de acti-
viteiten. Plannen on detailhandel te gaan bedrij-
ven in het pand zijn in een vergevorderd stadiun:
de winkel is bijna klaar. De gevestigde reptielen-
handelaren in Tilburg en omgeving zullen daar niet
zo blij mee zijn, neen ik aan.
Mijns inziens is Exotic Terra Flora een aanwinst
voor de herpetofielen van Nederland en BeIgië.
Het is nu al hard op weg een interessant centrun
van terrariunactiviteiten te worden.

GEGEVENS

Exotic Terra Flora is gevestigd in Tilburg' Reitse
Hoevenstraat 30. De tentoonstelling is geopend
woensdag t/n zondag van 10.00 tot 18.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt f 5,- voor volwassenen,
f 2r50 voor kinderen, f 3,50 voor 65-plussers. Er
zijn speciale tarieven voor groepen. Iedere tweede
vrijdagavond van de maand is er een contactavond
voor terrariunhouders. De toegang daarvoor is f
2150, Er is dan een lezing voor wie belangstelling
heeft, en u kunt dieren ruilen en (ver)kopen. Op

verzoek kunt u het programma voor deze avonden
thuisgestuurd krij gen.

Inlichtingen : 013-630026.
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