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Het belangrijkste project voor 2019 was onge-
twijfeld de bouw van het grootste bonobo-
verblijf ter wereld, ook in ZOO Planckendael, 
volledig ontworpen en ingericht volgens weten-
schappelijke inzichten over hoe deze bedreigde 
diersoort in de natuur leeft. Groepen komen 
samen, splitsen weer op, om in een andere 
samenstelling elkaar opnieuw te ontmoeten. 
We bouwden verschillende ‘kamers’ in hun 
nieuwe huis zodat ze kunnen samen zijn met 
wie ze willen.
Het afgelopen jaar werkten we even hard aan 
het masterplan ZOO Planckendael. Tientallen 
grote en kleinere projecten zullen de dierentuin 
nog beter voorbereiden op de toekomst. 
Verschillende teams zijn nu aan de slag om 
elk project uit te werken. Het operationele 
departement zal de ontwerpen vervolgens 
realiseren. Wordt zeker vervolgd…
Een van de eerste projecten van het masterplan 
wordt de verhuis van de medewerkers van 
het huidige Neerhof naar de Vennecourt, een 
gloednieuw hangarcomplex aan de rand van het 
park. Daar komen onder meer de dierenkeuken, 
een operatiezaal en een quarantainegedeelte 
voor onze dierenarts. Ook andere medewerkers 
krijgen er een mooie werkplek. Het wordt ook 

Beste collega’s,  

Wat ons drijft, is voortdurende verbetering. Onze 
parken en het Elisabeth Center Antwerp (ECA) 
extra versterken, zodat bezoekers nog meer 
kunnen genieten van de kwaliteit die we bieden. 
Naar die verbetering gaat ons operationeel team 
voortdurend op zoek. Met succes. Dit voorjaar 
bouwden we het gloednieuwe berberapenverblijf 
in ZOO Planckendael. Een nieuwe woonst voor 
een nieuwe diersoort. Begin juli kwam er ook 
nog een spectaculair uitkijkplatform bij. Neem 
zeker eens een kijkje…als je geen hoogtevrees 
hebt J. 

makkelijker om leveringen te ontvangen en we 
zorgen ervoor dat er nieuw bezoekersgebied 
vrijkomt in het parkhart tegen volgende zomer.
 
Ook in ZOO Antwerpen zaten we niet stil.  
Het megaproject om het Jubileumcomplex om 
te bouwen, zit in een laatste rechte lijn. Er 
komen ruime verblijven voor grote katten en 
zeeleeuwen. De omgevingsvergunning is deze 
zomer nog ingediend. Voor het neushoornpro-
ject hebben we die vergunning al op zak en 
starten we in de herfst. We verbinden de ruimte 
voor het rundergebouw met het savannegebied 
aan de Egyptische Tempel. Ruime perken met 
meerdere diersoorten in een uniek historisch, 
beschermd decor. Dat wordt ZOO Antwerpen op 
z’n best!

Het ECA is overigens klaar voor de definitieve 
oplevering met de aannemer. De laatste 
verbeterpunten worden uitgevoerd. De KMDA 
heeft daarmee het mooiste congresgebouw in 
handen! We zijn klaar voor de toekomst!

Peter Van den Eijnde
Operationeel directeur

Voorwoord

HET WANDELEND BLAD

Tweemaal flamingogeluk 
We mochten afgelopen zomer niet één, maar twee schattige 
pluizenbolletjes verwelkomen in het flamingoverblijf van 
ZOO Antwerpen.  
Intussen verkennen Umi en Ubi het perk en de waterrand 
van het verblijf, onder toezicht van hun zorgzame ouders. 
Hun motto: be flamazing! 
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Aantal volières 13 voor de kleinere soorten, 4 voor grotere soorten

Oppervlakte gebouw 300 m²

Kleinste volière 12 m²

Grootste volière 80 m²

Aantal verzorgers 5
Aantal jongen geboren dit jaar 3 Aziatische blauwe eksters

2 kongopauwen
4 monniksgieren (waarvan 2 uitgezet in Bulgarije)

Aantal soorten in Europees 
kweekprogramma (EEP)

5 (Fischers toerako, kongopauw, Sumatraanse 
gaailijster, monniksgier, secretarisvogel)

Totaal aantal soorten 10
Aantal koppels 16
Oplevering en ingebruikname 
gebouw

2017 (augustus)

DE PLUIM VAN DE MAAND

Ik deed in de zomer de belle-époquewandeling en was onder de indruk … 
het is een superinitiatief met een goede gids.
M. Vandenbempt

Waauw! Wat een fijne communicatie na een vergissing bij de 
aankoop van mijn abonnement.
Een voorbeeld van een mail die een goed gevoel creëert.
Dank je Lowies. Jij zit precies in een job waar je je talent kwijt kan.
Warme groet, Helga Buffels, Sint-Agatha-Rode

We bezochten recent Planckendael. We waren meteen  
enthousiast over de vernieuwingen.
Doe zo voort!
Felix Hull, Hemiksem

Een zoontje dat elke keer met een brede glimlach vertelt 
over zijn bezoek aan de ZOO als we terug thuis zijn. Happy 
kids, happy mom !!
S. Vandevoorde, Antwerpen

Toen onze Jerome uit vakantie kwam, opende hij vol spanning het 
troostcadeautje dat hij van jullie kreeg, nadat hij zijn knuffelbeertje verloren 
was. Hij maakte spontaan een vreugdedansje. We sturen het filmpje in een 
volgende mail naar jullie. Duizendmaal dank!
We komen nu met nog veel meer plezier naar de Zoo!
Inge Roseeuw, oma van Jerome Plasmans, Wijnegem

Cijferdans

Ons kweekcentrum in ZOO Planckendael bestaat uit een gebouw met binnen-en buitenverblijven, waar kleinere vogelsoorten gehuisvest zijn, en 
uit verschillende grotere buitenvolières voor de grotere roofvogels, zoals de gieren. Als er in het park positieve signalen zijn tussen twee vogels 
wordt het koppel samen gezet in het Breeding Centre. Daar kunnen ze, achter de schermen, een nog hechter koppel worden en kunnen de ver-
zorgers hen goed opvolgen. 

Geboren

Gestorven

IN

UIT

Tessa Ceulemans 
Shiftleader ZOO Planckendael
In dienst 05-08-2019

Delfien Papi 
Medewerker spoelkeuken 
In dienst 08-07-2019

Michael Op de Beeck
Teamverantwoordelijke Guest 
Services ZOO Antwerpen 
In dienst 12-08-2019

Kiyoni Felix 
HR medewerker
In dienst 15-07-2019

Romain Labiche 
Event supervisor
In dienst 15-07-2019

Maarten Konings 
Shiftleader ZOO Planckendael
In dienst 01-08-2019

Cora
04-07-2019

Floris
13-07-2019

Birgit Bosserez Shiftleader ZOO Planckendael 16-06-2019
Giacomo Meerberghs Shiftleader ZOO Planckendael 17-06-2019

Katrijn Moris Teamverantwoordelijke 
Techniek ZOO Antwerpen

30-06-2019

Serge Van Camp Shiftleader ZOO Antwerpen 30-06-2019
Christian Ledent Food & Beverage manager 14-07-2019
Yannick Peeters Medewerker ICT 25-07-2019
Safa Ahmet Shiftleader ZOO Planckendael 08-08-2019

Hilde De Jonghe
Copywriter, Team Pers & Com

 Dochter van Marina Salas, 
Onderzoekscoördinator dierenwelzijn CRC

Zoon van Niels Vandijck, 
Dierenverzorger in ZOO Planckendael

°26-09-1970  +23-07-2019

  HET BREEDING CENTRE IN ZOO PLANCKENDAEL
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FICHENaam: Jeroen Verbist
Leeftijd: 36 jaar
Status: getrouwd, vier meisjes: Kato, Floor, Marie en Lisse
Woonplaats: Mortsel
Werkplek: 2e verdieping Dyksterhuis
Functie: Events & Congress Planner
Afdeling: Events & Food Services (EFS)
In dienst: 2018
Huisdieren: Geen 
Lievelingsdier:  “Tijdens mijn inloopweken in Planckendael zijn vooral  
de giraffen me bijgebleven. Als je die stallen uitmest, besef je pas echt  
hoe gigantisch imposant en sierlijk ze zijn.”  
Kinderdroom:  F-16-piloot worden: “Ik ben in het vijfde middelbaar ook  
effectief tests gaan doen bij defensie, maar daar bleek dat mijn zicht  
toch echt niet goed was. Sindsdien draag ik dus een bril.”

Wat is jouw rol in het raderwerk van het Flanders Meeting & Convention Center Antwerp (FMCCA)? “Zodra een event verkocht is door 
sales komt het bij ons terecht. Wij bereiden het in detail voor en maken dus alle interne en praktische afspraken. Wij zijn de tussenpersoon 
tussen de klant en de afdelingen zoals catering, logistiek, techniek, animaties... In het wekelijks operationeel overleg worden alle events 
overlopen. Want als alles tot in de puntjes voorbereid is, dragen wij het over aan de event supervisor die op de dag van het event het aan-
spreekpunt is. Dat is het leukste moment. Als bij de overdracht alle puzzelstukjes in elkaar passen.” 
Concreet organiseerde Jeroen het fietsontbijt, de concerten van ASO, het tuinfeest van VOKA 2018 en 2019 en het IMEC-congres. 
”Tegen de eventdatum heb ik wel wat gezonde stress en slapeloosheid, ja.” Vaak gaat Jeroen even kijken als het evenement bezig is. “Je 
kan altijd bijleren en inspiratie van anderen opdoen. Hoe hebben ze de zalen aangekleed? Hoe onthalen ze hun deelnemers?”
“Met een diploma Event & Projectmanagement na Sociaal-Cultureel Werk rolde ik in het uitdenken van events. Zo heb ik mee de podia, catering 
en meer van het festival Tomorrowland uitgewerkt. Met de komst van de kinderen en de late uren hopte ik naar de Christelijke Mutualiteiten 
als educatief medewerker om de jeugdwerking te plannen. Maar de eventsector bleef lonken, dus ben ik de uitdaging met mooie uren bij het 
FMCCA aangegaan.”

“Ik ben een familieman. Dat zie je wel aan mijn kroostrijk gezin. Mijn vijf dames zijn heel belangrijk voor mij. Mijn vier dochters variëren van 2 
tot 9 jaar. De meeste vrije tijd gaat naar hen. Turnen, dansen, jeugdbeweging, uitstapjes, ja… ook (vooral) naar ZOO Planckendael. Sinds kort 
moeten ze me wat meer missen, want nu we een huis gekocht hebben, ben ik vooral daar te vinden. Het is een ruwbouw die we zelf gestript 
hebben. Zoals bij alle bouwwerken, is er achterstand.” Omdat Jeroen uit het huis moet waar ze nu wonen, gaan ze tijdelijk bij zijn schoonouders 
wonen. Een extra motivatie om door te werken J.

Of Jeroen zich niet wat overweldigd voelt door alle die vrouwen in zijn leven? “Niet alleen in ons gezin ben ik in de minderheid, maar 
ook bij mijn directe collega’s hebben de gespreksonderwerpen eerder een vrouwelijke touch. Ik ben vaak onder de indruk van de openheid. 
Een toffe sfeer! En voor wat mannelijke stoerheid kan ik op het werkeiland bij de poot Animatie terecht.”

Van onze correspondent... Expeditie Bonobo in beeld

“In dit huis kruipt mijn vrije tijd. 
De aankoop was een lucky shot. 
Toen ik hier pas werkte, kwam 
ik het op mijn fietsroute tegen. 
Het stond net te koop. Vrijdag 
bekeken, zaterdag gekocht.” 

De bonobo’s in ZOO Planckendael hebben een nieuw para-
dijs. Vijf keer groter dan voorheen. Zie de dertien mensapen 
spelen, vlooien, klimmen, ruziën en het weer bijleggen. Van 
heel dichtbij. Ze kiezen of ze bij elkaar zitten in groep of ze 
zich even afzonderen, precies zoals in de natuur. Je klimt tot 
hoog in het woud en staat er oog in oog met de bonobo’s. 
Wat verder snuffelen bonobo’s bij de termietenheuvels rond. 
ZOO Planckendael is al meer dan dertig jaar de bonobo-

autoriteit in de wetenschappelijke wereld. Internationale 
onderzoekers komen van heinde en ver om samen met 

Planckendaels eigen wetenschappers bonobo’s te be-
studeren. Het hoger doel: behoud van biodiversiteit 

en de soort in het bijzonder. 

“Een gedane belofte voerde me in 2017 met een vriend naar Noor-
wegen. We hebben er met een kano 3 meren bevaren en 2 bergen 
beklommen. Back-to-basics! We kookten op een vuur, sliepen in een 
tent en zagen geen kat. Wel veel elanden! Niks dan kalmte, natuur, 
stilte, wat filosoferen... Dat zou ik graag overdoen met mijn gezin. We 
hebben al eens geoefend met Boerenbed J (bij een boer in een tent 
logeren zonderen elektriciteit, stromend water) en dat beviel ons. “

De tocht door het woud begint naast de nieuwe speeltuin. 
Een houten wandelpad brengt de bezoekers naar Expeditie 
Bonobo, richting het onderzoekskamp. 

Wouter Potters, Coördinator Animatie: 
“Het nieuwe bonoboverblijf is zowel voor aap als 
mens een leuke belevenis! Je waant je in de Con-
golese wouden. Er is zoveel te ontdekken voor 
allebei! Was ik maar een bonobo”, lacht hij. 

Wat een cutie, deze kleine bonobo! 
Kleine Sanza geniet met de rest van 
de familie van het nieuwe verblijf.  

Expeditie Bonobo is zo gebouwd 
dat er meer onderzoek mogelijk is. 
Na dertig jaar fundamenteel werk, 
hoofdzakelijk observaties, kunnen de 
biologen nu meer experimenteel on-
derzoek doen met de bonobo’s, zoals 
hen testjes of spelletjes laten doen.

Ook bezoekers voelen zichzelf even onder-
zoeker in ‘Centre de recherche bonobo’.

Door de groene omgeving waan je jezelf in 
de Congolese jungle.

Jonas Verspeek, doctoraatsstudent bij Universiteit Antwerpen, ZOO Antwer-
pen & ZOO Planckendael, probeert samenwerking bij bonobo’s te ontrafelen: 
“Eén van de proeven die ik doe, is kijken of ze het gevoel van oneerlijkheid 
kennen. De ene krijgt een druif, de andere een stukje pastinaak voor het-
zelfde taakje. De pastinaak vinden ze minder lekker en geven ze terug.”

Na een paar weken wennen aan de verschillende 
binnenruimtes mochten alle bonobo’s begin  
augustus voor het eerst op hun eiland. Dat  
verliep ’s ochtends heel voorzichtig. Maar al snel 
zat de groep buiten volop te genieten van het 
frisse groen en het zonlicht op hun snoet.

Joris Jacobs, verzorger bij de bonobo’s: 
“Het was een spannende dag. Maar we 
konden het buitengaan niet beter wensen. 
Ook al zaten de bonobo’s na een half uur 
wel al terug knus binnen”, lacht hij.

Marc Maes, verzorger mensapen ZOO Antwerpen: 
“Ik ben heel erg blij voor onze collega’s in 
Planckendael. Het is een prachtig verblijf en ik 
hoor alleen maar positieve dingen van andere col-
lega’s, bezoekers en vrienden.”
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HALLO, REDACTIE!

Ook jij hebt vast een leuke, grappige of 
ontroerende anekdote over je KMDA-
werkplek. Deel je verhaal met ons en 
stuur een mailtje naar  
hwb@kmda.org.  

De afsluitdatum voor de volgende 
editie is 15-11-2019.

Redactieteam 
Kim De Vleeschauwer, Ann Mariën, 
Ilse Segers, Fleur Franssen, Kathleen 
Goemans, Saskia Castelyns 

Foto’s 
Jonas Verhulst, Steffanie Klaassen, 
Jonas Verspeek, Saskia Castelyns, 
Thierry Frencken, Marleen Huyghe, 
Jens Schuurman, Lis Antognini en 
Shutterstock

Lay-out
Gemma Catteeuw  - catstudio.be

HEFFEN EN TILLEN 
Bewonder binnenkort de affiches met oka-
piverzorger Natalie. Ze illustreert de drie 
basishoudingen voor een goede hef- en 
tiltechniek. Wordt vervolgd in workshops 
dit najaar, en vanaf nu inbegrepen in het 
basispakket voor nieuwe medewerkers.

JUNGLE BOOK LIGHT FESTIVAL
Van 29/11 t.e.m. 12/01 toveren de Chinese lichtkunstwerken ZOO Antwerpen weer om 
in een paradijs. Dit jaar geen China Light, maar wel… Jungle Book Light Festival! Volg 
het verhaal van Mowgli en haar (Ja hoor, Mowgli is een meisje!) vrienden doorheen de 
ZOO tijdens een prachtig lichtspektakel. Het verhaalt over vriendschap, moed en avon-
tuur. Dit magisch verhaal is geschikt voor jong en oud. De populaire figuren spreken tot 
ieders verbeelding! Personeel kan net zoals bij de voorgaande edities max. 10 tickets 
kopen aan €10 per stuk.  Hiervoor kan je terecht in de shops van ZOO Antwerpen en 
ZOO Planckendael. Er komt sowieso een personeelspreview, maar die datum is nog te 
bepalen. Hou zeker het intranet in de gaten. 

DIERENTUINWETGEVING
Op 1 augustus veranderde de wet ten gunste van het welzijn van dieren in 
dierentuinen, ook dat van onze dieren dus. Veel aanpassingen waren bij ons 
al een evidentie, zoals verplicht enrichment, bekwaam personeel, educatie, 

deelname aan wetenschappelijk onderzoek ... Voor sommige structurele aanpassingen aan bestaande, 
oude gebouwen - zoals verblijven die achter de schermen even groot moeten zijn als voor de schermen 
- krijgen we 10 jaar de tijd om aanpassingen door te voeren. De verplichte open schuif en vrije keuze 
van de dieren om binnen of buiten te blijven, kan de zichtbaarheid van onze dieren verminderen. Maar 
daar zal de praktijk ons wijzer maken. Uitzonderingen kunnen gefundeerd verkregen worden, maar al-
les wordt beslist in het kader van een beter welzijn van onze dieren. Denk aan de temperatuurvereisten 
voor bepaalde diersoorten. Wij kunnen een beter dierenwelzijn enkel toejuichen!

BEDREIGDE MONNIKSGIEREN UITGEZET IN BULGARIJE
Twee van onze monniksgieren uit Planckendael zijn begin augustus in Bulgarije losgelaten. 
Al jaren kweken we met de bedreigde diersoort. Ooit kwamen monniksgieren in heel Zuid-
Europa voor, nu enkel nog in Spanje en Frankrijk. Daar zetten we eerder al uit. Nu hopen we 
ook de Bulgaarse populatie weer aan te sterken. Vorige jaar losten we er ook twee vogels 
uit een Letse en een Tsjechische zoo. Maar nu ging het om onze eigen kuikens - de twee 
adoptiejongen - Barnabé en Ultron. We gaan jullie hier missen, jongens! J

Dit magazine is gedrukt op 
100% gerecycleerd papier.

KAAS VAN GEGETEN? 
Er staat een nieuw/oud kunstwerk in ZOO Antwerpen. Aan de Kongogazon 
tussen de mensapen en de vogels kijkt een hertje je pal aan. “Dit beeld van 
Jaap Kaas stond oorspronkelijk in Planckendael. Het werd gerestaureerd, 
want één van de geweitakken was afgebroken. Nu heeft het een veilige 
thuis in een bloemenperk. Ter info: een antilope heeft hoorns die niet 
ieder jaar afbreken en een hertje een gewei dat wel jaarlijks af-
breekt en opnieuw groeit. Aangezien één van de takken van het 
beeld was afgebroken, gaat het hier dus om een hertje”, grapt 
archivaris Gie Robeyns. 

DE ZEGGE 
In de ZOO maaien de hoveniers de gazons in 
mooie lijnen, in De Zegge gaan de hooilandjes in 
juli onder het mes. En in augustus helpen de jon-
geren van JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) 
tijdens hun week kamp met riek en bijl.  

WISSELBEKER HARPIJ GAMES VOOR ONS! 
Elk jaar organiseert Stichting De Harpij, de vereniging van Nederlandse en Belgische  
dierentuinmedewerkers, de Harpij Games met verschillende denk- en doe-opdrachten. Dit 
jaar gingen ze door in AquaZoo in Friesland. Michelle, Laurens, Lynn, Natalie, Isabel, Yoran 
en Jordy hebben onze naam eer aangedaan. Als enige Belgische van de dertien deelnemende 
teams wonnen ze de felbegeerde wisselbeker. Bravo!

FMCCA: A ROOM WITH A ZOO 
De website van ons congrescentrum is splinternieuw. Mooi, praktisch en intuïtief! De klem-
toon ligt op onze troeven zoals de vlotte bereikbaarheid, de prachtige architectuur, de in-house 
catering, het historische karakter en natuurlijk de aanwezigheid van de inspirerende groene 
oase, de ZOO die je verwondert tijdens congressen en events. A Room with a ZOO geeft bedrij-
ven en organisaties het antwoord op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
waarnaar ze op zoek zijn. De opbrengst van het congrescentrum gaat namelijk naar onze 
natuurbehoudsprojecten wereldwijd. Neem eens een kijkje: www.aroomwithaZOO.com  

Colofon

Kort

Noten en vruchten te scheppen 
in de shop ZOO 

NIEUW! 

VAN DE
MAKERS VAN
CHINA
LIGHT

LIGHT FESTIVAL
29 NOV - 12 JAN

ZOO ANTWERPEN

ZOOFIE
We testen de #ZOOfie in het restaurant 
Savanne met een kijk op de Mensapenval-
lei. Katrien (online communicatie) gaf het 
goede voorbeeld. Kom je eens een bezoekje 
brengen samen met je familie en je vrien-
den? Deel dan ook zeker je eigen #ZOOfie op 
Instagram. 
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Vrijdag 6 september 2019
Paella-avond in ZOO Antwerpen (inschrijvingen  
afgesloten)

Zaterdag 23 november 2019 Quizavond in ZOO Antwerpen, zaal gorilla’s (ECA)

Zaterdag 14 december 2019 Bezoek kerstmarkt in Maastricht

Zaterdag 30 november 2019
Sinterklaasfeest in ZOO Planckendael, evenemen-
tenhal

Contact: marc.maes@kmda.org, intern nummer 2984

FIETSONTBIJT
Dinsdag 25 juni en donderdag 27 juni fietsten de sportieve collega’s druppelsgewijs 
het Flamingoplein en het terras aan Toepaja op. Een parade van dames-, koers-, he-
ren- en bakfietsen reed onze parken binnen. Ze werden verwelkomd met een ontbijt-
buffet vol heerlijke sappen, yoghurt, noten, zaadjes en fruit, koffiekoeken, croissants 
en omelet. Zo konden ze smullen en verbroederen tijdens een check-up en kleine 
herstellingen van hun fietsen. Een pluim voor alle fietsers, doe zo voort! Bedankt Jens 
en Lis voor de foto’s. 

WEDSTRIJD: HET WANDELEND BLAD 
OP VAKANTIE
Verschillende collega’s namen de uitdaging aan en zonden 
ons een vakantiekiekje met Het Wandelend Blad zichtbaar in 
beeld. Wie wint de waardebon van 25€? 

Ludo Soulliaert op rondreis door Schotland, ter voorbereiding van zijn 
volgende reis met de motorclub in mei 2020. “Op de route van Ullapool
naar Durness, een afgelegen dorpje in de Highlands in het noordwesten 
van Schotland, nam ik een pauze. Het is de enige plaats van belang 
in het noorden van Schotland en kan alleen via een single track road  
bereikt worden.” De foto is genomen langs één van de vele ‘stone walls’ 
in Schotland op de terugweg naar Gairloch, met als lectuur Het Wande-
lend Blad op één van de warmste dagen ooit in het noorden van Schot-
land met een piek van 30 graden. België kampte toen met een hittegolf 
met temperaturen boven 40 graden.

Bedankt voor de bijdrages. 
De jury heeft beslist dat Ludo Soulliaert de winnaar is van 
deze wedstrijd. Thierry Frencken krijgt uiteraard een eer-
volle vermelding voor de creativiteit ;-)

Kiekjes

VERGEET DE VOLGENDE 
ACTIVITEITEN NIET:  

Thierry Frencken: 
“Het Wandelend Blad is altijd een beetje Siësta thuis!”


