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Waar glas werd gesneden, kronkelt nu een python

Waar twee jaar terug nog een kraanbaan hing en glas werd gesneden, staart nu 

een zwartkeel varaan strak voor zich uit. En kronkelt een python. Achter glas, 

dat gelukkig wel, alhoewel dit indrukwekkende reptiel en tientallen van zijn 

soortgenoten niemand kwaad doen. Ze zijn er juist om bewonderd te worden, 

want in Breda is in de voormalige bedrijfshal van Glashandel de Baronie 

tegenwoordig een van de mooiste reptielenhuizen van ons land gevestigd.
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De opening van deze bijzondere die-

rentuin, want zo kan De Aarde zeker 

genoemd worden, was op 30 maart en 

werd verricht door oud-burgemeester 

en Kamer van Koophandel-voorzitter 

Chris Rutten en Marlice Dreessen, 

directeur van de VVV Breda. Tot in 

Blijdorp wordt positief gereageerd op 

het initiatief voor het reptielenhuis, de 

tropische planten in de hal en de ma-

nier waarop de terraria zijn gebouwd 

en zo natuurgetrouw mogelijk zijn 

ingericht.

Droom wordt werkelijkheid

Vader en zoon Karel en Oscar Maas 

zijn maar wat trots op de metamorfose 

van de hal van De Baronie. Hun hobby 

‘is een beetje uit de hand gelopen’: 

vijftig jaar terug verzamelde Maas als 

kind al salamanders en kikkers en ook 

zijn kinderen deden later enthousiast 

mee. ‘Twee jaar terug pas’, vertelt hij, 

‘kwam ik op het idee om voor het bedrijf 

een ander pand te gaan zoeken om 

hier een groot terrarium te maken. Al 

pratend kwam van het een het ander 

en ontstond het idee de collectie open 

te stellen voor het publiek. Oscar zou 

dan uit de zaak stappen om het reptie-

lenhuis te runnen.’ ‘Dat idee is nu wer-

kelijkheid geworden’, vult Oscar aan die 

het glaszetvak heeft verruild voor dat 

van bedrijfsleider van het reptielenhuis. 

‘Als je deze wereld niet kent, zeggen 

reptielen je weinig, maar er zijn ontzet-

tend veel mensen die thuis een klein 

terrarium hebben. Die kunnen hier hun 

hart ophalen.’

Karel, Yvonne en Oscar Maas: ‘Onze hobby is een beetje uit de hand gelopen, maar een droom is werkelijkheid geworden.’



www.glasinbeeld.nl 47

De oude hal is volledig gestript en geïsoleerd.

  MArco groothoff

Glashandel De Baronie, met zes man 

werkzaam, verhuisde naar een tijdelijke 

locatie. In maart 2011 kocht Maas een 

pand aan de Charles Petitweg in Breda, 

waar het bedrijf juli vorig jaar naar toe 

verhuisde. Op de begane grond van 

de hal achter het woonhuis van Maas 

werden in een klein jaar tijd vijf grote 

terraria van elk 25 vierkante meter 

aangelegd, gemaakt van imposante 

glaspuien tot 2,10 x 4,85 meter. De 

grootste ruit van het 10 millimeter ge-

harde glas meet  2,10 x 3,27 meter. Op 

de verdieping, achter een balustrade 

van 66.2 gelaagd glas, zijn nog eens elf 

kleinere terraria te vinden. Totaal goed 

voor 150 reptielen en amfibieën, van 

reuzenschildpadden, die nu rond de 25 

jaar zijn maar wel 130 kunnen worden, 

tot de 8,1 meter lange python en van 

een neushoornleguaan en kaaimannen 

tot hagedissen en kikkers. ‘Wij willen 

een wereld laten zien, die voor veel 

mensen onbekend is. En het glas voor, 

maar ook tussen de terraria, draagt bij 

aan dit transparante beeld dat we de 

mensen willen laten zien.’

Veelbelovende start

De Aarde hoopt veel bezoekers te 

mogen ontvangen. De ruimte is ook 

te huur voor groepen, scholen en ver-

gaderingen. Maas: ‘We hebben flink 

geïnvesteerd in isolatie en inrichting, de 

terraria moeten op temperatuur gehou-

den worden en de dieren moeten na-

tuurlijk ook te eten hebben. Vooralsnog 

is de start veelbelovend; het openings-

weekend was een groot succes. Een 

droom is werkelijkheid geworden.’   < 

Meer informatie: www.deaardebreda.nl

De glashal is omgetoverd tot een tropisch paradijs met 22 dierenverblijven, goed voor 150 reptielen en amfibieën.


