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Stichting De Harpij is een organisatie  
van en voor Nederlandse en  
Belgische dierentuin medewerkers. 
Hoofddoelstelling is: het verbeteren 
van de verzorging van niet-huis dieren 
in de breedste zin van het woord. 
Hieraan wordt uitvoering gegeven  
door de vakkennis te vergroten 
en een intensieve, onderlinge 
commu ni catie tot stand te brengen. 
Dit gebeurt d.m.v. het vakblad 
De Harpij (4x per jaar), niet reguliere 
thema-uitgaven, een jaarlijks congres  
(200 belangstellenden), workshops, 
contactdagen en bijeen komsten. 
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Inhoud

Op = Op
Je komt thuis van het werk. Dan is het meestal douchen en eten, of 
andersom (als je niet met neushoorns, pelikanen of gorilla’s werkt). 
Als je je bord dan leeg hebt is de avondinvulling voor iedereen anders, 
de één gaat netflixen, sommige kijken ‘Boer zoekt vrouw’ (je moet  
het toch ergens over hebben in de pauze) en de echte fanatiekeling 
gaat sporten of het huishouden doen.
 Bij de gelukkigen onder ons staat het eten zelfs al klaar als we 
thuiskomen. De wat minder gelukkigen moeten zelf nog wat in elkaar 
flansen, dan bieden kant-en-klaarmaaltijden een uitkomst. Even in  
de magnetron…ping.. aan tafel, of lekker op de bank ploffen. Als  
het allemaal maar snel en makkelijk is en als het kan zonder afwas.
 Allemaal best logisch. Vooral dat eten, we doen het vaak even  
tussendoor en zoveel hoeven we daar niet voor te doen, toch?

Hoe zit dat met onze dieren? Willen die het ook allemaal lekker  
makkelijk? Moet de voerbak ook leeg zoals bij ons of mogen ze  
wat overhouden en krijgen ze dan niet te horen dat de diertjes in 
Afrika ook honger hebben en dat ze dus hun voer wel allemaal op  
moeten eten?

Maar al te vaak zien we dat mensen (lees dierenverzorgers) dingen  
die ze thuis zelf prettig vinden, kopiëren naar het werk. Zo zie je lang-
zaamaan veel natuurlijk ogend voedsel verdwijnen uit de diëten van 
de dieren, veel beter is een pellet, daar zit alles in wat ze nodig heb-
ben en het gaat schoon op. Een soort van kant-en-klaarmaaltijd en 
ook hier zonder afwas. Sommige dieren moeten daarnaast nog een 
beetje ruwvoer hebben, maar een baal hooi geeft ook niet veel extra 
werk. Het voedsel dat we ze ook geven en dat lijkt op wat ze in het wild 
ook zouden eten, zien we meer als aanvulling of verrijking. En het is 
natuurlijk ook een beetje vreemd om de voor menselijke consumptie 
gecreëerde vruchten aan onze wilde dieren voor te schotelen, vaak  
zitten er veel meer suikers in en is de structuur compleet anders en  
pitloos! Dit voer verstoppen we vaak op de meest uiteenlopende  
plekken in het verblijf, om de dieren wat langer bezig te houden, alsof 
ze daadwerkelijk zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelen. Omdat 
dit eigenlijk al een extraatje is, gaat het vaak ook niet op. Een deel is 
voor de wilde dieren die overdag zich te goed doen aan het makkelijke 
maaltje en anders komt het ongedierte om de rest in de nacht op te 
ruimen. In de binnenverblijven ligt het allemaal nog wat lastiger en zit 
soms alles onder de rode biet… Het is geen geheim dat je dat alleen 
voert als je de volgende dag vrij bent!

Zoöpinie
de zoöpinie bevat een actuele mening die op dit 
moment in de dierentuinwereld leeft. de redactie 
hoopt door een prikkelende stellingname uw reactie 
te ontlokken. de gepubliceerde mening hoeft niet 
per se de mening van de redactie te verkondigen.
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 Wil jij je kennis delen?

Schrijf een artikel voor De Harpij !

   
redactie@deharpij.com 

Los van de mee-eters, is voedsel, kort door de bocht, gewoon energie. Een dieet voor veel soorten staat 
gewoon vast, en is gebaseerd op de behoefte van het dier. En daar houden verzorgers zich dan ook keurig 
aan, los van de behoefte van het individu, of de levensfase waarin dat individu zit. Het is dan ook niet  
zelden dat we een soort van obese variant van soorten in onze parken zien. Zou het niet beter zijn dat het 
voer altijd schoon opgaat (en we daarmee ook nog eens voerverspilling voorkomen) en dat wij dan gaan/
blijven kijken naar de algemene conditie van het dier, voordat we wat extra’s geven, of zelfs de diëten  
verhogen omdat het voer op is? 
 Nee, dieren moeten altijd moeite doen om hun voeding binnen te krijgen, dat is vaak net als in de 
natuur, de prikkel voor dieren om in actie te komen, het is een soort van natuurlijke drive die je eenvoudig 
aan de gang kunt houden. En ja, dat kost ook ons wat meer energie, wat betreft het bereiden van het voer, 
maar zeker ook met het schoonmaken van de zooi die de dieren er soms van hebben gemaakt. Kortom 
laten we zelf nog meer toepassen, wat we eigenlijk allang weten, eten naar behoefte en verbranding. 

Dus terug naar de Schijf van Vijf en laat de conditie leidend zijn voor de hoeveelheid voedsel die we  
onszelf en de dieren voorschotelen.

reacties op deze zoöpinie kunt u sturen na ar redactie@deharpij.com

Vervolg Zoöpinie
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Röntgentraining  
bij Zuid-Amerikaanse zeeberen 

door: Lisa Duijst, AquaZoo Leeuwarden
foto’s van de auteur

Zuid-Amerikaanse zeeberen Arctocephalus australis vormen al jaren een vast onderdeel 

van de diercollectie in AquaZoo Leeuwarden. In het verleden vormde de groep zeeberen 

in AquaZoo zelfs een succesvolle fokgroep, maar de laatste jaren stagneerde dit nadat  

we in een korte periode meerdere dieren zijn verloren. Secties op deze dieren wezen in  

de meeste gevallen naar uiteenlopende doodsoorzaken, waardoor er geen eenduidig  

probleem was aan te wijzen. We konden dan ook niet anders dan het verlies van meerdere 

dieren in een relatief korte periode als puur toeval bestempelen. Toch was er in een enkel 

geval reden tot verder onderzoek bij onze overgebleven dieren.

De mannelijke zeebeer bij de replica van de röntgenplaat Aanleiding
In september 2020 kwamen er drie vrouwelijke 
zeeberen vanuit het Engelse Torquay naar 
Leeuwarden. Deze dieren kwamen beschikbaar 
nadat Livings Coasts haar deuren vanwege finan-
ciële redenen moest sluiten. Op dat moment had-
den wij slechts 1.1 Zuid-Amerikaanse zeeberen  
in onze collectie en de komst van deze vrouwen  
was dan ook een zeer gewenste aanvulling hierop. 
Één van deze dieren, Grace, was op het moment 
van transport met haar 19 jaar al behoorlijk op 
leeftijd. Ook begon haar zicht achteruit te gaan  
en de introductie in een nieuwe omgeving was  
dan ook niet geheel zonder risico’s. Desondanks 
paste zij zich erg goed aan, aan de voor haar 
nieuwe omstandigheden en was ze zelfs enige  
tijd één van de dominantere dieren in de groep. 
Maar haar gezondheid ging in de maanden  
daarna verder achteruit en uiteindelijk is zij aan 
ouderdom overleden. In dit geval niets vreemds 
aan de hand dus, maar dit gold niet voor één van 
de andere vrouwelijke zeeberen uit Engeland.
 Een 14-jarig vrouwtje, Tunanta, dat zich in de 
maanden na transport zonder enige problemen 
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had aangepast aan de nieuwe situatie in 
AquaZoo, begon na ruim een half jaar slechter  
te eten. Haar eetlust werd in de dagen daarna  
met de dag minder. Daarbij bleef ze maar rond-
zwemmen, wat een diagnose erg lastig maakte. 
Tevens was dit in het midden van het geboorte-
seizoen en ondanks dat de kans klein was,  
konden we een eventuele dracht niet volledig uit-
sluiten, wat ons beperkte in de mogelijkheden. 
Toen haar situatie verder achteruit ging en we op 
het punt stonden meer ingrijpende onderzoeken 
te doen zijn we haar helaas verloren.

 Aanleiding
Uit de sectie kwam naar voren dat haar maag 
vol met stenen en andere lichaamsvreemde voor-
werpen zat. Blijkbaar slikte zij dus gedurende 
langere tijd verschillende objecten in, terwijl  
we dit gedrag als dierverzorgers nooit hebben 
kunnen waarnemen. Hierbij werd zelfs een Engels 
‘five pence’ muntje in haar maag gevonden,  
wat ons de bevestiging gaf dat zij dit gedrag in 
Enge land blijkbaar ook al vertoonde. In tegen-
stelling tot de sectieuitslagen van de andere  
dieren, waarbij de doodsoorzaak dus vaak niet 
naar een duidelijk probleem te herleiden was,  
gaf dit ons een aa n leiding om verder onderzoek  

te doen bij de nog levende dieren in de groep.
Omdat ook onze oorspronkelijke vrouw inmiddels 
was over leden, bestond de groep toen nog  
alleen uit een mannelijk en een vrouwelijk dier.

 Training
Om uit te sluiten dat de overgebleven dieren  
ook vreemde voorwerpen inslikten, al dan niet 
gekopieerd van Tunanta, is in samenspraak met 
onze dierenarts Christine Kaandorp besloten hier 
verder onderzoek naar te doen door middel van 
het nemen van röntgenfoto’s. Omdat het verdoven 
van zeezoogdieren erg gecompliceerd is en veel 
risico’s met zich meebrengt, moest dit onder 
getrainde omstandigheden plaatsvinden. Dit is 
natuurlijk alleen mogelijk in een voor het dier 
bekende omgeving, en dus moest er gebruik wor-
den gemaakt van een mobiel röntgenapparaat. 
Een lokale veearts in Friesland kon voorzien 
in deze vraag en was bereid hier samen met 
Christine en ons mee aan de slag te gaan.

 Miguel
We begonnen met Miguel, het mannelijke dier. Hij 
was al wat verder in zijn gezondheidstraining ten 
opzichte van het vrouwelijke dier en kon bijvoor-
beeld al plat liggen, wat ons een voorsprong gaf 
in deze training. Al het andere wat nodig was om 
röntgenfoto’s te kunnen maken was nieuw voor 
hem, en hiervoor moest dus eerst een trainings-
plan worden opgesteld. Één van de grootste uit-
dagingen was Miguel gewend te laten raken aan 
het röntgenapparaat zonder dat deze bij ons op 
locatie aanwezig was. Om dit op te lossen hebben 
we foto’s en afmetingen van dit apparaat opge-
vraagd en op basis hiervan een model met dezelf-
de kleur en afmetingen gemaakt. Hier werden 
zelfs een aantal snoeren aan toegevoegd om het 
zo realistisch mogelijk te maken. Hetzelfde gold 
voor de plaat waar de dieren op moeten liggen 
om foto’s te kunnen maken. Toen we dit allemaal 
gerealiseerd hadden kon de training beginnen.
 Zoals gezegd kon hij al platliggen, maar alleen 
voor korte periodes. We hebben dit langzaam uit-
gebouwd naar een periode van circa vier minuten. 

Platliggen op de replica
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Het introduceren van de replica van de röntgen-
plaat was de volgende stap. Deze werd in plastic 
ingepakt zodat we later op dezelfde manier de 
echte röntgenplaat tegen water konden bescher-
men (zie foto). Dit vond Miguel in eerste instantie 
erg spannend, maar na verloop van tijd wende  
dit ook en bleef hij ook hierop keurig liggen.  
 Vervolgens kon ik als verzorger een röntgen-
schort aandoen zodat hij hieraan kon wennen 
en we uiteindelijk op een veilige manier de foto’s 
konden maken. Ook werden er in stapjes een 
tweede en derde persoon geïntroduceerd om  
het röntgenapparaat, dat toch nog best zwaar  
is, met twee man te kunnen bedienen terwijl de 
derde zich op het dier kon blijven focussen. Toen 
Miguel con sequent met dit alles om zich heen 
toch elke keer stabiel op de plaat kwam liggen, 
wisten we dat we klaar waren om daadwerkelijk 
foto’s te gaan maken.

 Onderzoek
Op de dag dat de foto’s genomen zouden worden 
waren Christine en de veearts al op tijd aanwezig. 

Het plan werd doorgesproken en de plaat werd 
vervangen door de echte röntgenplaat. Onze 
grootste zorg was dat Miguel ondanks alle voor-
bereidingen toch teveel door zou hebben dat er 
die dag een aantal zaken anders waren. Zo wer-
den er in de gang van de separatie een aantal 
spullen klaargezet om de foto’s direct te kunnen 
zien zodat het mogelijk was wat bij te sturen 
mocht dat nodig zijn. Het was daarom vooral 
belangrijk dat we, buiten de mensen die we echt 
nodig waren, geen andere mensen om het verblijf 
hadden staan. 
 Gelukkig is dit allemaal erg goed verlopen! 
Miguel kwam erg relaxt binnen en wilde, voor - 
dat het hem gevraagd werd, al op de plaat gaan 
liggen. Christine heeft de gewenste foto’s kunnen 
maken, ondanks dat we hierin nog wel wat moes-
ten bijsturen en het daarom ook nog wat langer 
duurde dan we met hem getraind hadden. Ook 
hebben we de hele sessie en training gefilmd, 
mochten collega verzorgers uit andere parken 
hier interesse in hebben dan delen we deze beel-
den natuurlijk graag.

Target training
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 Uitkomst en toekomst
Over de uitslag van het onderzoek kunnen we 
gelukkig kort zijn: er waren geen vreemde voor-
werpen in zijn maag te zien! Hier waren we als 
team natuurlijk erg blij mee. Ondertussen zijn we 
nog bezig met dezelfde training bij het vrouwe-
lijke dier om hier hetzelfde onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Dit duurt echter langer omdat zij nooit 
heeft geleerd om bijvoorbeeld plat te liggen. Dit 
geeft maar aan hoe belangrijk het is om deze  
dieren in elk geval te leren hoe we op een een-
voudige manier de dagelijkse gezondheidscontrole 

kunnen uitvoeren. Mocht het dan eens nodig  
zijn, dan is het ook makkelijker dit uit te bouwen  
naar bijvoorbeeld het nemen van röntgenfoto’s, 
maar ook bloedprikken, gebitscontroles, etc.
 Vanwege het beperkte aantal individuen in 
dierenparken blijft de toekomst van deze soort in 
Europese collecties onzeker, maar dat verandert 
natuurlijk niets aan de zorg die we voor deze 
individuen moeten leveren. Deze gezondheids-
training geeft ons een beter beeld van hun wel-
zijn en daarbij is dit op mentaal vlak een mooie  
verrijking voor de dieren zelf. 

Het nemen van röntgenfoto’s
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Emergency recalltraining   
bij leeuwen en tijgers in Bellewaerde

door: Pieter Vercruysse, Bellewaerde
foto’s: van de auteur, tenzij anders vermeld

 Veiligheid versus dierenwelzijn
Techniek zou geen techniek zijn zonder techni-
sche storingen. Zo kan het bezoekerstreintje 
door een defect tot stilstand komen tussen de 
leeuwen en tijgers. Een degelijk evacuatieplan is 
dus van groot belang voor zowel de bezoekers 
als de dieren. Om de bezoekers te evacueren en 
het treintje te herstellen moeten de dieren bin-
nen een tijdspanne van tien minuten opgesloten 
kunnen worden in hun stallen. Om dit te garan-
deren werd voorheen de hoeveelheid voeder ver-
deeld over zes voederbeurten per week zodat de 
dieren nooit volledig verzadigd waren en te allen 
tijde vlot naar binnen gelokt konden worden. Dat 
is nu net niet het voederpatroon voor leeuwen en 
tijgers waar je als dierenverzorger blij van wordt.  
 In het wild vangen leeuwen en tijgers grote 
prooien en schrokken zich vol tot ze verzadigd 

zijn. Bij leeuwen zijn het samen eten aan een 
groot karkas en de daaropvolgende rustdagen 
van groot belang voor hun gezondheid en een 
goede verstandhouding binnen de familiale 
groep.
 Het gebeurde ook meermaals dat het evacue-
ren van de dieren toch niet vlot verliep en we met 
afschrikkende sirenes en een gepantserd voer-
tuig de dieren naar binnen moesten drijven. Ook 
dit hield veiligheidsrisico’s in en veroorzaakte 
onnodige stress bij zowel de dieren als de ver-
zorgers.

 De oplossing
Tijdens een trainingsvoordracht op het jaarlijks 
EAZA-congres zagen we hoe men in Kolmården 
Zoo (Zweden) aan recalltraining deed bij tien-
tallen diersoorten. De voordrachtgever was niet 

In 1972 opende Bellewaerde zijn leeuwenverblijf en kort daarna werden ook tijgers toe-

gevoegd aan de collectie. Al vijftig jaar lang komen de bezoekers oog in oog te staan met 

deze roofdieren vanuit een treintje dat beide dierenverblijven doorkruist. De leeuwen-  

en tijgertrein blijft een zeer geliefde attractie en groeide al die tijd mee met de steeds  

evoluerende visie op veiligheid en dierenwelzijn zoals meer ruimte en schuilmogelijk-

heden, nieuwe stallen, de toevoeging van een buitenverblijf achter de schermen en  

grote veranderingen in dierenzorg volgens de inzichten en wetenschappelijke kennis  

van de diersoort. Sinds 2018 hanteren we een open stallenbeleid waardoor de dieren  

te allen tijde kunnen kiezen waar ze vertoeven.

 Als dierenverzorgers zijn wij er dan ook van overtuigd dat deze attractie en het  

welzijn van de dieren optimaal samen kunnen gaan. Toch was er nog één uitdaging  

die onbeantwoord bleef. Hoe krijg je de dieren snel binnen in een noodsituatie?
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toevallig de Nederlander Peter Giljam, oprichter 
van Zoospensefull en jarenlang hoofdtrainer  
bij diverse dierentuinen wereldwijd. Peter garan-
deerde dat we onze leeuwen en tijgers met een 
emergency recall in minder dan één minuut bin-
nen zouden kunnen halen, zelfs met een volle 
maag en een voor hen aantrekkelijke stilstaande 
trein vol panikerende bezoekers!
 Dit klonk als muziek in de oren. Als we hierin 
zouden slagen, dan zouden we onze leeuwen  
en tijgers een natuurlijk voederpatroon kunnen 
bieden, terwijl de veiligheid van de bezoekers 
gegarandeerd blijft. Al snel overtuigden we onze 
directie en haalden we Peter enkele dagen naar 
Bellewaerde voor een trainingworkshop.

 Wat is een recall?
De term recall wordt in de dierentrainingswereld 
gebruikt voor een oproep waarbij de dieren na 
het ontvangen van een prikkel of signaal zich 
naar een bepaalde plaats begeven. Vaak worden 
recalls onbewust aangeleerd. Zo kan het geluid 
van de koelceldeur die open gaat het signaal zijn 
waarop de luipaarden zich naar de stal haasten 

Het bezoekerstreintje anno 1972 [foto archief Bellewaerde]

Het bezoekerstreintje anno 2022 [foto archief Bellewaerde]
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omdat ze weten dat het vlees er gauw aankomt.
Een emergency recall is hierop gebaseerd, maar 
het signaal en de beloning moeten net iets ster-
ker zijn.

 Conditioneren van het signaal
Het is belangrijk dat je een krachtig signaal kiest 
dat de dieren enkel in deze context te horen krij-
gen. Als de verzorgers van het naburig chim-
panseeverblijf gebruik maken van een fluitje tij-
dens hun trainingsmomenten, dan kies je bij 
voorkeur geen fluitsignaal. Bij onze roofdieren 
kozen we ervoor om twee metalen staven vier 
keer krachtig tegen elkaar te slaan.
 Het aanleren van een emergency recall start 
met het klassiek conditioneren van het signaal. 
Wij sloten onze tijgers en leeuwen hiervoor  
individueel op in de stallen. Aan het tralieraam 
van elke stal stond een verzorger klaar met een 
vijftal stukken vlees. Telkens als het geluid van 
de metalen staven werd gegeven, gooiden de 
verzorgers een stuk vlees in de stal. Deze korte 
trainingssessie herhaalden we elke ochtend.  

Na één week merkten we dat de dieren onmid-
dellijk reageerden op het signaal door naar de 
tralies te komen, nog voordat het vlees werd 
gegooid. Hieruit konden we besluiten dat het 
signaal voldoende geconditioneerd was.
 In de volgende fase van het trainingsproces 
lieten we de dieren buiten met gesloten stal-
deuren terwijl we in het binnenverblijf een  
gigantische beloning klaarmaakten. Op een 
onaangekondigd moment werd het gekende  
signaal gegeven waarna de staldeuren werden 
geopend. Deze training werd tweemaal per week 
herhaald. De eerste sessie merkten we dat de 
dieren onmiddellijk reageerden op het signaal, 
maar nog ongehaast naar binnen stapten. De 
daaropvolgende trainingen nam hun drift steeds 
meer toe. Na een vijftal sessies stormden alle 
dieren naar binnen in amper 30 seconden.Ons 
doel was bereikt!

 Surprise!
Het geheim van de emergency recalltraining 
bestaat uit het feit dat je elke keer opnieuw een 

Het geluid van twee metalen staven als signaal Snelle reactie van de tijger geeft aan dat het signaal geconditioneerd is
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lijke situatie te creëren in het buitenverblijf 
waarin de dieren zich bevinden. Zo hebben wij 
onlangs een emergency recall geoefend op het 
moment dat onze tijgers al een week geen vlees 
meer gekregen hadden en een verzorger grote 
stukken rundvlees naar hen toe gooide in het 
buitenverblijf. Hoe hongerig de tijgers ook 
waren; ze twijfelden geen seconde om na het 
horen van het signaal hun vlees achter te laten 
en naar binnen te rennen!
 Ons doel van emergency recall bij onze roof-
dieren is de dieren te evacueren in noodsituaties 
en dan is er geen tijd om vooraf binnen een 
feestje klaar te stomen voor hen. De evacuatie 
zal even succesvol verlopen, al worden de dieren 
op dat moment niet beloond voor hun inzet. Als 
je kort daarna een krachtige recall oefent met 
extra beloningen, zal de ontgoocheling snel ver-
geten worden.

 De recallverzekering
De emergency recall is een vrij makkelijk en vlot 
aan te leren gedrag dat vele voordelen heeft. 
Vroeger hadden we graag dat onze roofdieren 
dagelijks naar binnen kwamen. Als een dier dit 
al eens weigerde te doen, deden we er alles aan 
om het toch maar te doen lukken, zodat we de 
controle niet verloren. Dit kostte ons vaak heel 
wat tijd. Nu gaat het er meer relax aan toe. De 
dieren kiezen maar wat ze doen en als er een 
probleem opduikt, dan is er de recallverzekering 
waarop we steevast kunnen rekenen.

verrassende beloning bedenkt die ongezien  
fantastisch is. Dit kan zowel voeding gerelateerd 
zijn, maar ook geuren of verrijkingsitems kun -
nen hiervan deel uitmaken, aangepast aan de 
diersoort. Bij grote katachtigen kun je gebruik 
maken van grote stukken karkas die worden 
opgehangen in het binnenverblijf. In bloed 
gedoopte ééndagshaantjes kunnen verspreid 
worden of verstopt in vele kleine kartonnen 
doosjes. Ook jutezakken gevuld met schapenwol 
of vers geslachte warme kippen zijn succesvol. 
Het is belangrijk dat de beloning altijd een feest 
is voor de dieren en dat hun nieuwsgierigheid 
geprikkeld wordt door telkens weer een andere 
creatieve verrassing te voorzien. Omdat de die-
ren niet weten wat hen te wachten staat in hun 
binnenverblijf, zullen ze er steevast voor kiezen 
om snel naar binnen te rennen. Hoe interessant 
en leuk het op dat moment misschien wel is in 
hun buitenverblijf (in ons voorbeeld het vast-
gelopen bezoekerstreintje), daar kennen ze de 
situatie maar ze weten niet wat hen te wachten 
staat in hun binnenverblijf. Eén ding weten ze 
wel: het is er feest! Hun nieuwsgierigheid dwingt 
hen om na het horen van het signaal naar binnen 
te rennen.

 Oefening baart kunst
Het is belangrijk dat je de emergency recall op 
regelmatige basis onderhoudt. Wij doen dit één 
keer per maand. Het is ook leuk om als test het 
extra moeilijk te maken en een zeer aantrekke-

Een feestmaaltijd en verrijkingsitems als positieve bekrachtigers
Vlees ophangen is goed voor hun fysieke en mentale gezondheid
[foto Ann-Sofie Deblock]
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Nieuw diertrainingsprogramma  
binnen DierenPark Amersfoort

door: Peter Giljam, DierenPark Amersfoort
foto’s: DierenPark Amersfoort

In het kader van een continue focus op het verder verbeteren van dierwelzijn, is Dierenpark 

Amersfoort altijd opzoek naar verbeteringen in het dierentrainingsprogramma, om zo het 

dierwelzijn nog beter te kunnen waarborgen en waar gewenst verder te kunnen verbeteren. 

De afgelopen tijd zijn er binnen een aantal diergroepen vraagstukken ontstaan waar we 

graag op korte termijn positieve ontwikkelingen willen boeken. Met het aantrekken van een 

nieuwe coördinator diertraining (de auteur van dit artikel), wordt er nog meer focus gelegd 

op het dierentrainingsprogramma. 

 Vernieuwend en innovatief programma
Er wordt een start gemaakt met het uitrollen van 
een vernieuwend en innovatief programma, dat 
garant staat voor een consistente en diersoort-
brede benadering van gedragsmanagement. Het 
doel van dit trainingsprogramma is zowel het 
welzijn als de verzorging van de dieren naar een 
hogere standaard te tillen door het implemente-
ren van een wetenschappelijk onderbouwd trai-
ningsprogramma. Elk diersoort krijgt in dit pro-
gramma een beschreven gedragsmanagement. 
 Het trainingsprogramma in Dierenpark 
Amersfoort is gebaseerd op twee wetenschappe-
lijke technieken: de klassieke en de operante 
conditionering, met de nadruk op positief ver-
sterkende strategieën. Bij de klassieke conditio-
nering wordt een neutrale stimulus gekoppeld 
aan een gewenste reactie. Het bekendste voor-
beeld van klassieke conditionering is de Pavlov-
reactie, waarbij een hond gaat kwijlen op het 
moment dat hij een bel (=neutraal signaal) hoort, 
wetende dat na de bel eten wordt aangeboden. 
Bij operante conditionering wordt gedrag  
beïnvloed door de gevolgen van het tonen van 
het gedrag; bijvoorbeeld door het aanbieden  

van een beloning als reactie op het tonen van 
gewenst gedrag.

 Compleet programma
Dierenpark Amersfoort wil een zo compleet 
mogelijk programma creëren voor de dieren  
die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Om dit te 
bereiken, is het belangrijk om duidelijkheid te 
hebben over de vraag met welk doel onze dieren 
getraind worden. Per diersoort wordt dan ook 
gecheckt of met het trainingsprogramma ook het 
gewenste resultaat bereikt wordt. Focuspunten 
van het trainingsprogramma zijn: 
1) Husbandry training voor het verbeteren van 

de algemene verzorging en het zorgdragen 
voor veildigheid; zoals het trainen om dieren 
makkelijk en zonder stress te separeren of 
naar een bepaald gedeelte van het verblijf  
te brengen. Het naar binnen roepen van de 
dieren bij een naderende storm, het trainen 
voor verplaatsingen of transporten.

2) Het vergemakkelijken van veterinaire zorg; 
zoals het trainen van dieren om een bepaalde 
houding aan te nemen voor onderzoek, een 
injectie of vaccinatie zonder fysieke fixatie.

Een consistente en diersoortbrede benadering van gedragsmanagement
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3) Uitdagingen oplossen door middel van 
gedragsmodificatie; bijvoorbeeld bij onrust in 
de groep of bij ongewenste gedragsuitingen.

4) Dierpresentaties; dierverzorgers gebruiken 
operante conditionering met de focus op 
positieve versterking om natuurlijk gedrag 
aan te moedigen binnen een verblijf. Dit zorgt 
ervoor dat de bezoekers beter begrijpen hoe 
dieren zijn aangepast aan hun natuurlijke 
omgeving. 

5) Interacties met mensen; bijvoorbeeld in het 
kader van educatieve hands off-sessies of  
in doorloopverblijven waarbij de dieren zich 
in nabijheid van bezoekers begeven.

6) Verrijking; het trainen van de dieren zorgt 
voor cognitieve mentale stimulatie. Deze 
manier van leren is uitermate effectief en 
geeft een element van onvoorspelbaarheid 
in de omgeving van het dier, die het dier  
uitdaagt om zijn omgeving te onderzoeken  
op een manier die past bij de natuurlijke 
gedragingen van de soort. 

 Counter-conditionering  
 bij de wolvengroep
Bij counter-conditionering wordt een negatieve 
ervaring met een situatie omgebogen naar een 
positieve associatie. Voor en na de ontsnapping 
in augustus en de daaropvolgende separatie-
actie is er sprake van onrust in de wolvengroep. 
Er is angst ontstaan voor het separatieverblijf  
en er is sprake van springgedrag bij het zien van 
dierverzorgers dicht bij de omheining. 
 Op dit moment wordt er gewerkt aan het  
trainen van de wolven. Stap 1 is om rustig bij  
de dierverzorger te blijven staan. Om dit doel  
te bereiken, is controle over hun gedrag nodig  
en daarom worden ze gevoerd uit een pincet, 
zodat we gewenst gedrag gecontroleerd kunnen 
belonen. Hierdoor gaat de progressie in de toe-
komst een stuk sneller. Uiteindelijk willen we dat 
ze de dierverzorgers volgen naar verschillende 
locaties in het verblijf (en uiteindelijk weer 
het separatieverblijf in) en het geluid van de 
schuiven en de separatieverblijven associëren 

Terwijl er aan het separatieverblijf wordt gewerkt komen de wolven kijken. De wolven beginnen nieuwe uitdagingen te zien als positief.
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De eerste stap bij de leeuwen is om voor de trainer te gaan liggen en elkaar te accepteren.

met verrijking en/of beloning. De eerste resulta-
ten zijn inmiddels geboekt; drie van de vijf wolven 
pakken inmiddels eten aan uit de pincet, vier van 
de vijf lopen regelmatig zelf het separatieverblijf 
in en dierverzorgers kunnen de om heining weer 
inspecteren, terwijl de wolven rustig in de gaten 
houden wat er gebeurt, zonder weg te rennen,  
te springen of te graven en met de staart in een 
ontspannen houding. 

 Algehele welzijnsverbetering bij de leeuwen
In de leeuwengroep van DierenPark Amersfoort 
was er in de aanloop naar de voedertijd sprake 

van onrust en opbouw van spanning. De leeuwen-
training is er dan ook op gericht om spanningen 
weg te nemen en welzijn van dieren en verzorgers 
te verbeteren. Tijdens de training leren de dieren 
eerst om rustig naast elkaar te liggen en vanuit 
pincet te worden gevoerd. Zo creëren we controle 
over de beloning en het beloningsmoment. Ook 
wordt er getraind op het individueel gesepareerd 
worden van de dieren, zonder dat dit onrust 
geeft en wordt de leeuwen aangeleerd om in  
elke situatie op signaal naar de verzorger toe te 
komen. Dit zorgt voor meer mogelijkheden voor 
de dieren en meer veiligheid voor de verzorgers. 

De luiaard wordt gevraagd de target aan te raken om vervolgens door de trainer zelf aangeraakt te worden.



v a k b l a d  v o o r  d i e r e n t u i n m e d e w e r k e r s 15

 Husbandry training bij de luiaarden
In Dierenpark Amersfoort huisvesten we op dit 
moment vijf tweevingerige luiaarden. Om hun 
verzorging te optimaliseren, zijn we begonnen 
met het trainen van specifieke handelingen. 
Iedere luiaard heeft zijn eigen trainingsdoelen. 
Binnen het trainingsprogramma leren de dieren 
op signaal naar het verzorgingsstation te komen. 
Dit zal ons helpen om vrijwillige gezondheids-
inspecties te doen. Het aanraken van de dieren 
zal de eerste stap zijn naar verdere medische 
training. Een van onze dieren heeft wat lange 
nagels en daarom hebben we besloten om bij 
haar te focussen op nagels knippen. Het nagel-
knippen werd tot dusver gedaan door het vangen 
en fixeren van de luiaarden, dan wel onder seda-
tie. Wij willen ervoor zorgen dat we het welzijn 
van de dieren verbeteren en dit is een van de 
manieren waarop we dit kunnen behalen, door 
het dier aan te leren naar het verzorgingsstation 
te komen en zonder enige vorm van fixatie te 
accepteren dat haar nagels geknipt worden. 

 Nieuwe werkwijze giraffen
De giraffen staan op de savanne in een gemengd 
verblijf met zebra’s, impala’s en oryxen. Zij heb-
ben een eigen binnenverblijf aan de rand van de 

savanne. Om de deuren te bedienen, moesten 
verzorgers het perk voor de stal op. Dit betekent 
dat de verzorgers met de giraffen in het verblijf 
staan. Voor een veiliger werkomgeving is ervoor 
gekozen om het verblijf zo aan te passen dat alle 
deuren van buitenaf te bedienen zijn, zodat de 
verzorgers in een hands off-situatie de dieren 
kunnen managen. De giraffen wordt aangeleerd 
om zich op signaal naar binnen en buiten te 
begeven. Dit zijn de eerste stappen die worden 
gemaakt om meer efficiëntie te creëren voor de 
dieren en verzorgers. In de toekomst gaan we dit 
doorzetten naar meer training die het welzijn  
van de dieren nog verder kan verbeteren.

 Andere soorten
Voor verschillende andere diersoorten zijn er  
nu trainingsplannen ontwikkeld die de komende 
maanden ingezet gaan worden. Op deze wijze 
verwacht Dierenpark Amersfoort verregaande 
stappen te zetten in het verhogen van het alge-
hele dierwelzijn binnen het park en het imple-
menteren van een nieuwe werkwijze binnen de 
dierverzorging.

Alle vier de giraffen worden naar het nieuwe hek gevraagd om vervolgens hier doorheen te lopen.  
Door middel van de plaatsing en de timing van de beloning zorgen we ervoor dat de giraffen het succes ervaren dat ze nodig hebben.
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Vogelen  
in GaiaZOO

door: Maikel Groen, GaiaZoo
foto’s van de schrijver, tenzij anders vermeld

De laatste jaren is GaiaZoo zich meer en meer gaan bezighouden met de lokale natuur in 

Zuid-Limburg. Er worden steeds meer inheemse bedreigde diersoorten onder de aandacht 

van de bezoeker gebracht, zoals de vuursalamander, de korenwolf en de eikelmuis. Veel men-

sen weten eigenlijk helemaal niet wat er zoal om ons heen in de Nederlandse natuur leeft.

 Inheemse natuur   
GaiaZoo wordt gekenmerkt door een natuurlijke 
inrichting waar biotopen als waterloopjes, naald-
bosjes, loofbomen en open parklandschap 
elkaar afwisselen. GaiaZoo ligt daarbij ook naast 
natuurgebied de Anstelvallei met veel variatie 
aan water, velden en bospartijen. Al enige tijd 
proberen we in GaiaZoo met de inrichting van 
ons park de aanwezigheid van inheemse natuur 
te stimuleren. Welke wilde inheemse diersoorten 
zouden er in GaiaZoo eigenlijk voorkomen? Zo 
ontstond begin 2021 het idee bij vier dierverzor-
gers om een jaar lang bij te houden welke vogel-
soorten we in het park zouden tegenkomen.

 Het begin
Het hele idee begon eigenlijk eind 2020 toen 
enkele verzorgers elkaar op de hoogte hielden 
als er een bijzondere vogelsoort in het park 
waargenomen werd. Zo ontstond er al snel een 
app-groep en niet veel later kwam het idee om 
op een lijst bij te houden welke soorten ieder 
had waargenomen. In eerste instantie was het 
spelelement ook belangrijk. Op een centrale plek 
in het park hielden we per verzorger bij welke 
vogelsoorten hij gezien had. 
 De regels waren vrij simpel: je moet de vogel 
in of vanuit het park waarnemen en je bent  
verplicht bijzondere waarnemingen te melden. 
Dit laatste zorgde er weleens voor dat na een 

bepaalde melding abrupt het werk neergelegd 
werd om je naar de andere kant van het park  
te haasten in de hoop nog een glimp van een 
bepaalde bijzondere vogel op te vangen. We 
begonnen 1 januari en zouden doorgaan tot 
31 december.

 Een jaar waarnemen
Heel 2021 hielden we dus per persoon bij wat je 
waargenomen had. Hierdoor liep je direct anders 
door het park, want elke beweging in de bosjes 
of lucht werd gadegeslagen om te kijken of je 
een nieuwe soort aan je lijst kon toevoegen. 
Gaandeweg het jaar werd het speurwerk leuker, 
omdat sommige collega’s al wel een soort gezien 
hadden die jij dan niet gezien had, waardoor je 
doelgericht naar bepaalde soorten ging zoeken. 
Hierdoor verdiepte je je indirect meer in het 
natuurlijk habitat van de desbetreffende vogel. 
Voor het vuurgoudhaantje tuurde je net wat  
langer laag tussen de sparren en moest je nog 
een groene specht voor je lijst, dan had je de 
meeste kans op het gras van het gorilla-eiland. 
 Het leuke van een jaarrond waarnemen is dat 
je alle seizoenen meemaakt. Elk seizoen bracht  
wel iets anders. In de zomer waren er veel zomer-
gasten die je enkel deze periode kon waarnemen.  
Deze periode was erg divers aan vogelsoorten. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan verschillende 
zwaluw soorten, de ooievaar, de rode wouw  
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en de wespendief. Tijdens de trekperiode in de 
herfst was het interessanter om de lucht in  
de gaten te houden op vogels die naar het 
Zuiden trekken. Je had dan kans op bijvoorbeeld 
de Europese kraan vogel of bepaalde ganzen-
soorten.
 De winter is misschien minder divers, maar 
vanuit het Noorden trekken dan kramsvogels en 
koperwieken onze kant op en omdat voedsel-

schaarste optreedt wagen bepaalde soorten die 
zich in de zomer zelden laten zien, zich opeens 
veel dichter tussen de mensen, zoals de water-
ral, houtsnip, appelvink en goudvink. Buiten het 
broedseizoen gaan veel vogelsoorten in groepjes 
eten zoeken. Zo kun je deze vogels, die jaarrond 
wel aanwezig zijn zoals de Europese sijs of de 
putter, opeens in de winter in een groep veel 
vaker en beter waarnemen.

Ooievaar IJsvogel

Waterral
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bijzondere waarnemingen gedaan. Veel vogel-
soorten hebben zich meer dan één keer laten 
zien, waardoor iedereen ze heeft kunnen waar-
nemen. Maar er waren ook enkele soorten die 
zich heel sporadisch of zelfs maar één keer  
lieten zien, zoals de zwarte wouw, waterral, 
houtsnip, goudvink en visarend. 
Als spelelement en om voor jezelf doel gerichter 
te zoeken was het leuk dat we ieder ons eigen 
lijstje bijhielden, maar het was veel mooier toen 
we onder aan de streep het gezamenlijk aantal 
waargenomen vogelsoorten zagen. In totaal  
hebben we in 2021 in GaiaZoo 71 vogelsoorten 
waargenomen in en boven het park. Een schitte-
rend aantal waar we als park best trots op 
mogen zijn! 

  Herkenning
De meeste vogelsoorten zijn goed op uiterlijk te 
identificeren. Vooral gaandeweg het jaar werd je 
er steeds beter in. Bij de twijfelgevallen boden 
beeld en geluidmateriaal in de groepsapp vaak 
de uitkomst. Een blauwe reiger en een ooievaar 
zijn goed uit elkaar te houden, maar het (visuele) 
verschil tussen een glanskop en een matkop 
blijft voor de meeste van ons een hersenbreker 
en soms als je iets kleins voorbij zag flitsen  
kwamen we met een waarneming niet verder dan 
het bekende KBV’tje. Een Klein Bruin Vogeltje. 

 Het eindresultaat
Toen 2021 werd afgesloten konden we de balans 
opmaken. We hebben erg veel mooie en ook  

Uitwisseling van waarnemingen
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Heb jij je wel eens afgevraagd 
waar de prooidieren die in de 
dierentuin gevoerd worden  
vandaan komen? 
Vaak worden deze speciaal voor 
diervoeding gekweekt. Het is 
natuurlijk fijn dat we op deze 
manier alle dierentuindieren van  
de juiste voeding kunnen voorzien 
maar duurzaam is het niet. Toch 
zijn er ook duurzamere opties  
om grote carnivoren te voeren,  
bijvoorbeeld met ganzen.

Waarom worden wilde ganzen 
geschoten?
De afgelopen jaren komen er 
steeds meer ganzen naar Nederland. 
Nederland is een ideale bestemming 
voor ganzen: overdag is er voldoende 
voedsel te vinden in de weilanden 
en akkers en ’s nachts bieden onze 
wateren een veilige slaapplaats. 
Helaas zorgen de ganzen ook voor 
problemen, ze leveren schade op 
voor boeren en zijn een risico 
voor de (vlieg)verkeersveiligheid. 

Wat gebeurt er met deze ganzen?
Daarom worden ganzen in Neder -
land regelmatig gevangen of gescho - 
ten. Het is afhankelijk van hoe ze 
gedood zijn of ze voor humane con - 
sumptie gebruikt mogen worden, 
maar door de hoge aantallen worden 
er op dit moment nog veel ganzen 
vernietigd. Dit is natuurlijk erg zonde 
van zo’n mooi prooidier. Deze  
ganzen kunnen niet voor petfood 
gebruikt worden (door wetgeving 
betref fende dierlijke bijproducten) 
maar mogen wel in dierentuinen  
en aan roofvogels gevoerd worden. 

Waarom kiezen voor ganzen?
• Samen kunnen we ervoor zorgen 

dat deze ganzen niet weggegooid 
hoeven te worden.

• Wanneer je prooidieren die spe-
ciaal voor dieren gekweekt worden 
vervangt met ganzen, maak je het 
dieet een stuk duurzamer.

• Ganzen zijn een nutritioneel 
hoogwaardig onderdeel van het 
menu van veel grote carnivoren.

• Doordat wij voorraad op kunnen 
bouwen in onze vriezers zijn ze 
het hele jaar beschikbaar.

Op dit moment gebruiken al een 
aantal dierentuinen ganzen in hun 
diëten, we hopen dat dit er nog 
veel meer worden zodat er zo  
min mogelijk ganzen weggegooid 
worden! 

rolf veenhuizen - 
hoofddierenverzorging 

beekse bergen:

‘Ganzen gebruiken wij bij diverse 
soorten roofdieren als voedings
middel. Hele prooidieren hebben 

een goede voedingswaarde en  
zorgen er ook voor dat de dieren 

langer bezig zijn met eten, door de 
aanwezigheid van veren en botten. 
Duurzame prooidieren die zelf ook 

een goed leven hebben gehad,  
aangeboden tegen een goede prijs, 

hebben altijd onze voorkeur en 
passen daarnaast goed bij  

de doelstellingen van  
onze organisatie.’

Kiezebrink International
www.kiezebrink.eu
info@kiezebrink.eu

DUURZAME PROOIDIEREN
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Het effect van leiderschap  
op rust en onrust bij chimpansees 

door: Bastiaan Dijk, Hogeschool Van Hall Larenstein 
foto’s: Mariska Vermij-van Dijk, Safaripark Beekse Bergen, tenzij anders vermeld

In het kader van mijn opleiding Diermanagement liep ik stage bij Safaripark Beekse Bergen 

onder begeleiding van Kris Jansen. Het onderwerp van mijn stage was: het effect van  

dominantie en groepsstructuur op de opbouw en het verloop van onrust en conflicten in  

twee groepen West-Afrikaanse chimpansees in Safaripark Beekse Bergen. In dit artikel doe 

ik verslag van mijn bevindingen over het effect van leiderschap in chimpanseegroepen.

 Intelligent en sociaal
De chimpansee, waarmee wij 98% van ons DNA 
delen, is erg intelligent en heeft veel sociale  
contacten. Chimpansees leven namelijk in multi-
male-multi-female groepen: groepen met zowel 
meerdere volwassen mannen als meerdere vol-
wassen vrouwen met hun jongen. In de groep 
heerst een rangorde waarbij de mannetjes de 

leiding hebben. Bovenaan in de hiërarchie staat 
de alfaman. Het bijzondere bij chimpansees is  
dat de alfaman niet per se de sterkste man van  
de groep is, maar de man met de beste sociale 
relaties en de beste kwaliteiten als leider. De alfa 
heeft de steun van de groep nodig om zijn positie 
te behouden. Dit systeem komt vrijwel alleen bij 
chimpansees voor.

[foto Judith van der Loo]
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Voor meer informatie verwijs ik graag naar het 
welbekende boek ‘Chimpanseepolitiek’ van  
Frans de Waal.

 De chimpansees in Beekse Bergen
In Safaripark Beekse Bergen worden twee groepen 
West-Afrikaanse chimpansees Pan troglodytes 
verus gehouden in een multi-male-multi-female 
structuur. Deze groepen zitten in vergelijkbare 
verblijven, hebben een vergelijkbare samen-
stelling en worden door hetzelfde team verzorgd. 
Toch lijkt er één duidelijk verschil te zijn tussen 
beide groepen. De ene groep lijkt onrustiger  
dan de andere; opstootjes lopen vaker uit tot 
conflicten. Om de mogelijke oorzaak van dit  
verschil in onrust beter te begrijpen is gedrags-
onderzoek gedaan. 
 Wat we hierbij in ons achterhoofd moeten 
houden, is dat een aantal van de chimpansees 
in Beekse Bergen ex-proefdieren zijn van het 
Biomedisch Primaten Onderzoekscentrum 
(BPRC). Deze dieren hebben in hun jeugd waar-
schijnlijk een beperkte sociale opvoeding  
gehad, wat effect zou kunnen hebben op hun 
gedrag in de groep.

 De groepen
Eerst wil ik jullie aan de groepen en enkele  
hoofdrolspelers in het onderzoek voorstellen. 
Groep 1, de minder rustige groep, bestond tijdens 
het onderzoek uit 5.6 volwassen dieren en 
1.1 jongen. De dominante mannen in groep 1 zijn 
Dennis en Wakili. Dennis is 36 jaar en komt uit 
het BPRC. Hij heeft lang in een mannengroep 
gezeten, maar is nu de dominante man in groep 1. 
Hij heeft een paar opvallende gewoontes. Zo is 
hij heel erg op eten gefocust en paart hij hoogst-
waarschijnlijk slechts met één vrouwtje. Wakili  
is 22 jaar en is in een sociale groep opgegroeid  
in Zoo Basel. Sinds 2012 zit hij in de Beekse 
Bergen. Wakili is de tweede man en vormt samen 
met Dennis de dominante top van groep 1.
 Groep 2, de rustigere groep, bestond tijdens 
het onderzoek uit 5.4 volwassen dieren en 0.2 
jongen. Socrates is de alfa van de groep. Hij is  
40 jaar en afkomstig uit het BPRC en heeft ook lang 
in een mannengroep gezeten. Hij heeft zich ont-
wikkeld tot een sociale leider. Zijn eigenaardig-
heid is dat hij ogenschijnlijk helemaal niet paart. 
Gelukkig staat hij dit bij andere mannen wel toe. 
De andere hoofdrolspeler in groep 2 is Julian.  
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gauw corrigeren. Hierdoor kunnen opstootjes  
dus tot conflicten escaleren. 
 Waar de andere groep een hechte subgroep 
aan mannen heeft met een duidelijke leider,  
is de dominante top in groep 1 een stuk minder  
stabiel. Wakili doet zijn best door na opstootjes 
die hij heeft veroorzaakt ook weer netjes te  
verzoenen, maar het lijkt dat hij in grote con-
flicten niet boven Dennis durft uit te stijgen  
en niet de leiding durft te nemen in het corrige-
ren van het conflict. Hierdoor duren conflicten 
langer en neemt de kans toe dat het conflict 
escaleert.

 Nadere analyse
Wanneer we de band tussen Wakili en Dennis 
nader bekijken vallen er wat dingen op. Wakili  
en Dennis vlooien elkaar veel en zitten vaak dicht 
bij elkaar. Dit duidt op een hechte onderlinge 
band. Uit de subgroep-analyse blijkt echter dat 
Dennis en Wakili niet tot dezelfde subgroepen 
behoren, wat de hechte band juist weer lijkt 
tegen te spreken. 
 Ondanks deze ogenschijnlijke tegenstrijdig-
heid is de relatie tussen Dennis en Wakili wel  
te verklaren. Volgens het boek ‘Verzoening’ van 
Frans de Waal, berusten onderlinge relaties  
tussen vrouwelijke chimpansees op persoonlijke 
voorkeur. Zij vlooien veruit het meest met hun 
familie en vrienden. Daarentegen gaan mannen 
coalities aan op basis van politieke voordelen, 
niet op basis van persoonlijke voorkeuren. 
Dennis en Wakili lijken dus een coalitie te zijn 
aangegaan, zodat zij samen de hoogste rangen 
in de groep kunnen bekleden, wat misschien 
individueel niet zou lukken.
 Gezien de subgroepen waartoe zij behoren, 
lijkt het zo te zijn dat hun persoonlijke voor - 
keur bij andere dieren in de groep ligt. Wakili 
heeft namelijk in zijn subgroep een centrale  
positie met alle vruchtbare vrouwen om zich 
heen. Dennis staat centraal in zijn eigen veel  
kleinere subgroep met zijn favoriete vrouw, een 
andere volwassen vrouw en nog twee andere 
mannen.

Hij is een puberende man van 12 jaar oud die de 
sociale structuur aan het testen is door te kijken 
hoe ver hij kan gaan in het relschoppen.

 Het probleem
Wat maakt nu dat groep 2 rustiger lijkt dan  
groep 1? Ondanks dat in groep 2 de puberende 
onruststoker Julian zit, die van alle apen in 
Beekse Bergen voor de meeste onrust zorgt, 
lopen zijn acties relatief weinig uit tot conflicten. 
Dit is grotendeels te danken aan de proactieve  
rol van Socrates als leider van de groep. Als alfa 
staat hij absoluut boven de rest van de groep en 
weet hij precies wanneer hij ergens een stokje 
voor moet steken, of wanneer hij de teugels  
even kan laten vieren. Socrates corrigeert actief 
wanneer nodig en weet dan snel de orde te  
herstellen. Aangezien Socrates hier zo goed in  
is, krijgt hij als leider de volledige steun van de 
groep. Dit maakt dat zelfs een fysiek sterkere 
Julian geen kans maakt om Socrates van zijn 
troon te stoten. Verder heeft groep 2 een  
natuurlijkere sociale structuur, met een hechte 
subgroep aan mannen die samen dominant zijn 
over de rest van de groep en elkaar steunen in 
conflicten. Dit maakt dat de mannen op elkaars 
steun kunnen rekenen en samen voor een  
stabiele groep zorgen.
 Groep 1 heeft niet zo’n duidelijke leider. In 
plaats van één duidelijke alfa, wordt groep 1 
geleid door Dennis en Wakili. Hierbij is Dennis 
dominant over Wakili. Aangezien Dennis de  
hoogste in rang is, verwacht de groep een  
proactieve rol bij conflicten. Maar Dennis is  
meer gericht op het bij elkaar verzamelen van 
zijn maaltijd en bemoeit zich weinig met kleine 
opstootjes in de groep. Pas wanneer het eigenlijk 
al te laat is grijpt Dennis in. De meer sociaal 
opgevoede Wakili, corrigeert onrust vaker dan 
dat Dennis dat doet. Maar Wakili is geen alfa  
en heeft dus minder overwicht op de groep. 
 Wat verder opvalt bij groep 1 is dat Dennis  
en Wakili zelf het vaakst de aanstichters zijn  
van onrust. Gezien het kleine verschil in rang  
tussen de twee mannen zullen ze elkaar niet 
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 Conclusie
Samenvattend blijkt dat leiderschap en de  
karakters van de leiders een groot effect hebben 
op rust en onrust in de gehele groep. Waar het 
erop lijkt dat Wakili eigenlijk een betere alfa zou 
zijn, is Dennis toch de dominante man. Daarbij 
zorgt de instabielere relatie tussen Dennis en 
Wakili ook voor niet eenduidig leiderschap. Het 
gebrek aan een sociale leider, zoals Socrates in 
groep 2, maakt dat kleine onrustige momenten  
in groep 1 vaker de kans krijgen om te escaleren. 
Al moeten wij ons ook realiseren dat onrust, in 
min of meer beperkte mate, nou eenmaal hoort 
bij chimpansees.

Al met al is leiderschap een complexe vaar-
digheid en kan een plek vinden in de groep  
erg lastig zijn, zowel voor dieren als ook voor 
mensen. Door simpelweg te kijken naar onze  
dieren leren wij niet alleen een heleboel over  
hun gedrag, maar wordt ons soms ook een  
spiegel voorgehouden.

Chimpansees vlooien het meest met familie en vrienden [foto Bastiaan Dijk]
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 Oproep
Ik besloot een brief te schrijven. Zo’n unieke  
kans doet zich maar weinig voor! Met mijn kennis 
en veelzijdige ervaring moet ik toch een kans 
maken. Het duurde en het duurde, totdat ik half 
oktober een mail kreeg. Oei… over 14 dagen al  
en ik moet nog van alles regelen! Gelukkig had  
ik alles op tijd in orde en ging ik met een goed 
gevoel op weg naar Namibië.
 Daar was ik dan! Kon het eigenlijk niet geloven 
dat ik in Afrika was. Het avontuur kon beginnen.

Vrijwilligerswerk voor het Cheetah 
Conservation Fund in Namibië
door: Fanny Schutte
foto’s van de auteur

 Populatie
Het CCF is in 1990 opgericht door Dr. Laurie 
Marker in Namibië om de cheeta te redden.  
Er leven naar schatting nog ongeveer 7500  
cheeta’s in het wild, waarvan 21% in Namibië. 
Een van de grootste bedreigingen voor de cheeta 
in het wild is het conflict tussen mens en dier. 
Roofdieren, zoals de leeuw, hyena en panter, 
concurreren met cheeta’s om hun prooi en zullen 
zelfs cheeta’s doden als ze de kans krijgen. 
Wanneer een roofdier het vee van een boer 
bedreigt, bedreigen ze ook het levensonderhoud 
van de boer. Boeren handelen snel om hun  
hulpbronnen te beschermen, waarbij ze vaak  
de cheeta in de val lokken of neerschieten. 
Omdat cheeta’s meer overdag jagen, worden ze 
vaker gezien dan de nachtelijke roofdieren, wat  
bijdraagt aan een hogere mate van vervolging 
van de cheeta.
 Cheeta’s worden nog steeds gezien als status-
symbolen, ook in deze huidige tijd. Men wil een 
cheeta graag als huisdier. Hoewel het bezit van 
cheeta's en het bezit van exotische huisdieren  
in veel landen is verboden, is er nog steeds een 
grote vraag naar. Welpen worden illegaal uit het 
wild gevangen en slechts één op de zes overleeft 
de reis naar een potentiële koper.

 Cheeta’s
Er wonen 31 cheeta’s in gevangenschap op de farm, 
waarvan er vier in de toekomst worden losgelaten. 

Een oproep op Facebook voor het Cheetah Conservation Fund (CCF) in Namibië: 

“Dierverzorgers gezocht om te komen helpen bij het achterstallige onderhoud vanwege  

de Covid-situatie in de wereld. Vrijwilligers blijven weg en het werk stapelt zich op.”

Cheeta in de opvang
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Vrijwilligerswerk voor het Cheetah 
Conservation Fund in Namibië

De cheeta’s die niet meer losgelaten kunnen 
worden zijn allemaal dieren die in beslag zijn 
genomen. Vaak zijn ze jonger dan zes maanden. 
De welpen hebben dan niet geleerd van hun 
moeder hoe ze kunnen overleven in het wild en 
blijven daarom in het opvangcentrum wonen.  
In Namibië is er een wet die zegt dat er niet 
gefokt mag worden met in gevangenschap  
levende dieren, om te voorkomen dat de illegale 
handel wordt gestimuleerd.

 Waakhonden
Het Cheetah Conservation Fund fokt Anatolische 
herdershonden om een Livestock Guarding Dog 
te worden. Al duizenden jaren, wordt het ras  
in Turkije gebruikt om kleinvee te beschermen 
tegen wolven en beren. De Livestock Guarding 
Dog wordt als puppy bij Namibische boeren 
geplaatst. De puppy hecht zich aan de kudde. 
Naarmate de hond ouder wordt, helpt hun grootte 
en luide blaf om roofdieren weg te jagen.

Ingang van Cheetah Conservation Fund

Anatolische herder met pups
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Het is bewezen dat het Livestock Guarding Dog-
programma (LGD) van CCF het verlies van vee  
aan roofdieren vermindert. Volgens meerdere 
langdurige wetenschappelijke studies is het  
minder waarschijnlijk dat boeren met een  
LGD cheeta’s vangen of neerschieten.

 Lokale bevolking
Het CCF helpt en steunt de lokale bevolking  
met hun cheeta- en hondenprogramma. Boeren  
leren hoe ze hun inkomen kunnen vergroten  
door nieuwe en verkoopbare producten te maken, 
zoals zeep, ijs, fudge en andere producten. 
 Voor de 31 cheeta’s worden ezels en paarden 
bij de lokale bevolking gekocht om zo de eco-
nomie in stand te houden en de cheeta’s van  
voedsel te voorzien. Je wilt namelijk niet dat in  
je reservaat al je antilopen geschoten worden, 
want dan blijft er weinig over. Zo wordt er ook  
aan natuurbehoud gedacht. 

 Bushblocks
In 2001 werkten CCF en het United States  
Agency for International Development (USAID) 
samen om een programma voor habitatverbete-
ring te ontwikkelen dat goed zou zijn voor zowel 
de ecologie als de economie.
 Het CCF werkt aan een langlopend onder-
zoeks- en ontwikkelingsproject om de habitat  
te herstellen en tegelijkertijd een hernieuw - 
bare brandstofbron te ontwikkelen. De over-
woekerende doornstruik wordt geoogst en  
verwerkt tot brandstofblokken met hoog  
vuur en lage uitstoot, voor gebruik door de  
consument. De blokken worden voor onder  
andere de braai gebruikt.

 Onderzoek
Het CCF doet ook wetenschappelijk onderzoek 
naar cheeta’s en richt zich op een aantal aspec-
ten van de levenscyclus, biologie en genetica  
van de cheeta. Onderzoeksprojecten omvatten 
ook ecologie, conflicten tussen mens en natuur, 
landbouw en biomassa-energie.

 Vrijwilliger
Nu denk je misschien… wat heeft ze daar gedaan 
als vrijwilliger? Heel erg genoten van een héél  
erg mooi project! Was er erg van onder de indruk.  
Dat je als dierverzorger in een reservaat als vrij-
williger mag helpen is geweldig. De dag startte 
vaak om 7.30 uur met de Cheetah Run. Je helpt 
mee het voedsel klaar te maken voor de cheeta’s, 

Bushblock voor de verwarming van de oven

Een in beslag genomen cheeta
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verblijven op te knappen, denk daarbij aan  
schilderen, of in de verblijven te schoffelen.  
Als je door het hoge gras loopt wil je namelijk 
niet op een giftige slang stappen (en de  
cheeta’s ook niet!). Botten rapen en schoon -
maken hoort er ook bij. Het reservaat in om 
SD-kaartjes en batterijen te vervangen van de 
cameratraps. Kijken naar de honden die getraind 
zijn om cheetamest op te sporen. ’s Morgens  
op zoek naar poep van wilde cheeta’s voor  
onderzoek.
 Je wordt betrokken bij elke afdeling van het 
programma en zo krijg je een goed beeld van de 
hele organisatie en wat iedereen doet. Daarbij 
geniet je van elk moment in dit prachtige land. 
Soms zie je een kudde koedoes of een giraffe  
tijdens je werk en ’s avonds komen de honing-
dassen en de genetkatten tevoorschijn en als je 
je zaklamp uitdoet geniet je van de prachtige 
sterrenhemel!
 Ik zou nog zoveel meer kunnen vertellen,  
maar ik zou zeggen ga het zelf ervaren!

Het Cheetah Conservation Fund is nog steeds 
opzoek naar dierverzorgers die willen komen  
helpen! Als je geïnteresseerd bent, kun je een 
mail en je CV sturen naar: ccfinfo@iway.na 

Genetkat
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Fan Xing
Een unieke gebeurtenis, het vervolg
door: Brenda van Ekeren, Ouwehands Dierenpark
foto’s: Ouwehands Dierenpark

De eerste fysieke introductie tussen reuzenpanda’s Xing Ya (1.0) en Wu Wen (0.1) vond plaats 

in januari 2020. Tijdens deze paartijd vonden er twee natuurlijke dekkingen plaats. Daarna 

was het afwachten…

 Schijndracht of dracht?
De paartijd zelf duurde maar een paar dagen, 
maar de aanloop daarnaartoe begon al weken 
eerder en alles bij elkaar had dit veel energie 
gekost bij Wu Wen. Wij waren natuurlijk heel erg 
blij met het resultaat, maar nu brak toch echt  
een tijd aan van voorbereidingen treffen voor  
een dracht en hopelijk ook een geboorte. Wu Wen 
weer fit krijgen, haar de mogelijkheden geven  
om haar gedrag te uiten en haar goed observeren 
waren daarbij het belangrijkste. We wisten pas 

zeker of ze drachtig was als er een jong geboren 
zou worden, maar toch zijn er veranderingen in 
de hormoonhuishouding waar veel informatie  
uit te halen valt. We gingen dus verder met het 
verzamelen van urine voor analyse. De training 
om op een schaaltje te plassen werd hervat om 
zo schone urine te verkrijgen.

 Na de paartijd
Vlak na de paartijd was haar oestrogeenwaarde 
weer gezakt en steeg haar progesteronwaarde 

Urine opvangen
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februari kennis maken met het kraamhol, een 
verblijf naast haar binnenverblijf achter de scher - 
men. Het is daar donker en meer afgeschermd van 
omgevingsgeluiden. Hierin was een houten box 
gemaakt om het verblijf nog kleiner te maken. 
Via infraroodcamera’s konden wij meekijken. We 
gaven Wu Wen af en toe toegang tot dit verblijf 
en vanaf begin april lieten we het altijd open, 
zodat ze zelf kon kiezen wanneer ze erin wilde. 
Ze nam regelmatig bamboe mee naar binnen en 
at het daar op. Al gauw begon ze aan het hout te 
knagen om zo het kraamhol helemaal naar haar 
smaak in te richten. We zagen na een tijdje dat 
haar progesteronwaarde flink was gestegen en 
dit betekende dat de dracht of schijndracht was 
begonnen. Helaas moest vanwege de dreiging 
van corona de echotraining gestaakt worden.
 Het gedrag van Wu Wen begon te veranderen. 
Ze was minder geïnteresseerd in ons en raakte 
geïrriteerd van geluiden van Xing Ya. Haar vulva 
(en later ook haar tepels) begon op te zwellen. 
Ze likte eraan. Ze begon ook af en toe in het 
kraamhol te slapen. Haar voedselopname nam 
af, een teken voor een naderende geboorte of 
einde van een schijndracht. Wu Wen bleef steeds 

weer iets. Als de progesteronwaarde hoger  
blijft, is er sprake van een (uitgestelde) dracht  
of schijndracht. De uitgestelde dracht is de  
periode tussen de dekking en het begin van de 
ontwikkeling van een vrucht. Deze periode kan 
een paar maanden duren maar het kan ook uit-
lopen tot bijna een jaar. De schijndracht die  
panda’s ook kunnen hebben duurt even lang  
als de dracht. Het gedrag van de panda geeft  
dan aan dat er een jong geboren kan worden, 
maar er heeft geen bevruchting plaatsgevonden. 
Ondanks het feit dat reuzenpanda’s niet makke-
lijk drachtig worden, moesten we wel degelijk 
rekening houden met een echte dracht. Het was 
belangrijk dat Wu Wen in topconditie kwam, zo - 
dat de vrucht zou kunnen innestelen en groeien. 
Haar weer op een goed lichaamsgewicht krijgen 
was dus belangrijk. Tijdens de paartijd was ze  
10 kg afgevallen en we wilden haar weer op haar 
oude gewicht van rond de 112 kg krijgen. Ook 
wilden we haar natuurlijke gedrag stimuleren.  
In het wild krijgt een reuzenpanda haar jong in 
een droge afgeschermde omgeving zoals een 
holle boom of grot. In de periode voor de geboorte 
maakt ze deze plek klaar. We lieten Wu Wen in 

Training bloedafname
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zou leggen. We haalden opgelucht adem toen ze 
dat deed en het jong in haar oksel legde, vlak bij 
de tepel. Een reuzenpandajong is bij de geboorte 
kaal en blind en weegt ongeveer 150 gram. 
 Toen Wu Wen weer aan haar vulva ging likken, 
dachten we nog even dat ze misschien een twee-
ling zou krijgen, maar waarschijnlijk heeft ze 
toen de nageboorte opgegeten. Reuzenpanda’s 
krijgen vaker een tweeling, maar vaak overleeft 
maar één. Wu Wen hield het hulpeloze jong goed 
schoon, legde het meerdere keren per dag aan 
de tepel en was er heel voorzichtig mee. Na drie 
dagen legde ze het jong neer en liep het kraam-
hol uit om iets te gaan eten. Reuzenpanda’s  
kunnen geen vetreserves opbouwen en moeten 
na een tijdje weer eten. In het verblijf naast het 
kraamhol legden we bamboe, wortel en appel 
neer en ook de pandacake die we zelf maken. Dit 
verblijf heeft een gazen deur met een dichte deur 
ervoor, zodat ze minder last heeft van wat er in 
de rest van het gebouw gebeurt. Zij kreeg altijd 
toegang tot dit verblijf. We sloten haar en het 

langer in het kraamhol en ging niet meer naar 
buiten. Ze kreeg toegang tot alle verblijven achter 
de schermen en vanaf 30 april had ze geen toe-
gang meer tot het grote binnenverblijf en het  
buitenverblijf.

 De geboorte
Op de morgen van 1 mei merkten we dat Wu Wen 
een beetje geïrriteerd reageerde en niet uit haar 
kraamhol kwam. Tijdens de schoonmaakwerk-
zaamheden werd ze onrustig en begon te draaien 
en te graven in de bamboe in het kraamhol. We 
stopten met de werkzaamheden en begonnen haar 
beter te observeren. Zou dit het moment zijn? Ze 
vocaliseerde een paar keer en likte aan haar vulva. 
We konden zien dat ze krampen kreeg en begon 
te persen. Na een korte periode van persen en 
likken ging ze zitten en boog voorover om te lik-
ken. Met een schreeuw werd een jonge reuzen-
panda geboren! We wilden het natuurlijk meteen 
zien, maar we moesten wachten tot het moment 
dat Wu Wen het zou oppakken en op haar buik 

Wu Wen eet naast kraamhol

Wu Wen in het kraamhol samen met Fan Xing

Eerste contact
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jong alleen even op in het kraamhol als wij dit 
verblijf schoonmaakten en nieuw voer neerleg-
den. Wu Wen haalde bamboe op, nam het mee in 
het kraamhol en pakte dan haar jong weer op. Ze 
hield het warm terwijl ze liggend haar bamboe at. 
Dit deed ze vaak ’s nachts als het rustig was, maar 
na twee weken kwam ze ook weer naar ons toe en 
nam haar trainingspositie bij het gaas weer in. 
 We konden toen goed zien dat ze was afgeval-
len, maar ook dat alle vier de tepels goed 
gebruikt werden. We lieten de dichte deur wat 
vaker open, zodat we beide meer konden horen 
en Wu Wen weer meer om zich heen kon kijken. 
Ze at inmiddels de bamboe ook in dit verblijf en 
liet het jong al iets langer alleen. We gaven haar 
een extra verblijf erbij en ook daar ging ze zitten 
om te eten. We konden haar daar toen opsluiten 
om even in het kraamhol te kijken. Dat was onze 
eerste kennismaking met het jong dat we tot dan 
toe alleen van camerabeelden kenden! We heb-
ben het niet gepakt omdat het er goed uitzag en 
we niets wilden verstoren.

 Chinese traditie
Vanaf half augustus begon het jong voor het 
eerst het verblijf naast het kraamhol te verken-
nen en konden we echt kennismaken. Wu Wen 
bleef rustig.
 Toen het jong 100 dagen oud was kreeg het 
volgens Chinese traditie een naam. We wisten 
het geslacht nog niet dus het werd een unisex 
naam. Om Nederland en China te verbinden  
werd Fan Xing gekozen: ‘Sterrenhemel’. Half  
september konden we Wu Wen wegen en was  
ze gelukkig 117 kg en in goede conditie om melk 
te blijven geven. Toen we Wu Wen lang genoeg 
van Fan Xing konden scheiden, hebben we  
half oktober een medische controle gedaan:  
een gezond mannetje van 12 kg. 

 Met vallen en opstaan
Langzaamaan introduceerden we een aantal 
objecten in het verblijf naast het kraamhol.  
Zo kreeg Fan Xing hooi, stenen, boomschors  
en takken om op te klimmen en mee te spelen. 

Grote verblijf met tussenwand [foto Jibbe Vloedgraven]
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Om hem een zo natuurlijk mogelijke opvoeding te 
geven, willen we veel overlaten aan Wu Wen. We 
begonnen haar te belonen voor het feit dat ze hem 
ging roepen en ophalen om naar binnen te komen. 
We lieten hemzelf en Wu Wen het werk doen. 
Hoewel we soms nog best veel geduld moesten 
hebben, werkte het goed. Zijn eerste winter werd 
een feit en hij genoot van de sneeuw buiten. 
Reuzenpanda’s leven in de bergen waar het erg 
koud kan zijn. Hun dikke vacht komt goed van 
pas in de sneeuw. De wand in het binnenverblijf 
werd weggehaald en zo kon Fan Xing kennismaken 
met nog meer klim gelegenheden op hoogte.

 Andere voeding
Hij begon al aardig wat bamboeblaadjes te eten. 
Toen zijn melkgebit gewisseld was waren zijn 
kaakspieren zo goed ontwikkeld dat hij ook de 
hardere delen van de bamboe kon eten. Uiteinde-
lijk zal hij net als zijn moeder ook de hele dikke 
stengels kapot kunnen bijten en strippen zodat 
hij de binnenkant kan eten. Ook zijn darmen 

Daarna kregen ze alle verblijven achter de scher-
men en daar kon Fan Xing leren klimmen en val-
len. In het grote binnenverblijf, dat zichtbaar is 
voor bezoekers, werd een grote wand geplaatst 
om het verblijf te splitsen. Op deze manier  
kon hij leren klimmen en vallen, maar nog niet  
op de allerhoogste plateaus en takken komen. 
Gelukkig maakten beide dieren vaak gebruik 
van dit verblijf waardoor we ze steeds minder 
toegang konden gaan geven tot het kraamhol. 
Het werd tijd om de wereld in het buitenverblijf 
de ontdekken. Toen het jong vanaf half november 
samen met Wu Wen het hele buitenverblijf had 
verkend, kreeg hij een voorkeur voor de hoge 
plekken zoals het hutje en de bomen en ging hij 
daar regelmatig slapen. In de natuur klimmen 
jonge panda’s in een boom en blijven daar zitten 
totdat moeder terug is van het bamboe eten en 
het jong weer melk kan drinken. Dit gedrag zagen 
we in het binnenverblijf ook. Aangezien we  
’s nachts de dieren binnen willen hebben, moes-
ten we soms lang wachten tot hij binnen kwam.  

Ontdekken van objecten Eerste winter

Training samen
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moeten zich ontwikkelen en de overgang maken 
van melk naar bamboe. Meestal stopt een jonge 
panda met melk drinken rond de leeftijd van twee 
jaar. Om zijn ontwikkeling alle kans te geven,  
lieten we hem langzaam kennismaken met ander 
voer. De pandacake is een soort krachtvoer, dus 
daar geven we nog niet veel van. We gebruiken 
nu kleine stukjes wortel, peer en appel om hem 
te belonen. Ook zijn we inmiddels begonnen  
met training. We willen hem, net als zijn ouders, 
goed kunnen controleren op zijn gezondheid. 
Neus, ogen, oren, poten. Ook zijn we begonnen 
met voorbereidend werk voor training in China 
zoals staan en vrijwillig bloed afnemen. We mer-
ken dat hij erg slim is, hij doet enthousiast mee.

 Steeds actiever
Zijn actieve periodes worden steeds langer. Reu -
zenpanda’s zijn dag en nacht actief omdat ze om de 
paar uur weer iets moeten eten. Het blijft dus een 
uitdaging voor ons om in te spelen op het ritme 
van alle dieren, een ritme dat elke dag verandert.

Wu Wen is een geweldige moeder. Ze zorgt dat 
het jong melk kan drinken, ze houdt hem in de 
gaten en speelt met hem. Dit gaat er soms best 
hard aan toe, maar als Fan Xing aangeeft dat het 
te hard gaat doet ze meteen rustig aan. Als het 
op voer aankomt zorgt Wu Wen eerst goed voor 
zichzelf en kijkt tijdens een trainingssessie ook 
goed naar wat we Fan Xing aanbieden. Zij laat 
hem zien hoe en waar hij voer kan vinden, maar 
verder moet hij het zelf doen en het afkijken  
van zijn moeder.
 We zijn erg trots dat we op dit punt zijn 
beland. Een natuurlijke dekking, geen kunst-
matige inseminatie, een tekstboek dracht en 
geboorte. Een geweldige moeder. 
 Fan Xing mag tot zijn vierde jaar in Ouwehand 
blijven. Maar we hopen dat hij dit jaar al naar 
China gaat. Niet omdat we hem weg willen  
hebben, maar omdat hij dan op een natuurlijke  
leeftijd bij zijn moeder weggaat, vergelijkbaar 
met de situatie in het wild. Tot die tijd blijven  
wij genieten van dit unieke dier.

Medische controle Training staan
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Walrussen in Pairi Daiza
Een duik in een nieuwe sector

The Land of the Cold is een compleet nieuw gebied in Pairi Daiza dat menig bezoeker zal 

verwonderen en verbazen. Het herbergt tal van dieren, waaronder ijsberen, Siberische  

tijgers, Arctische pinguïnsoorten en walrussen. In dit artikel enkele bevindingen over de 

aankomst en de medische training van de walrussen.

 Kweekprogramma 
Pairi Daiza in Brugelette, Tierpark Hagenbeck in 
Hamburg en L’Oceanogràfic in Valencia werken 
nauw samen in een kweekprogramma voor de 
walrus. Drie vrouwelijke dieren, Tanya, Petruska 
en Ninotschka verhuisden vanuit L’Oceanogràfic 
naar Pairi Daiza, maar maakten eerst een tussen-
stop in Tierpark Hagenbeck om daar samen 
geplaatst te worden met kweekman Odin. Vaste 
verzorgers van L'Oceanogràfic reisden mee om 
de dieren te begeleiden, maar ook collega’s van 
Pairi Daiza gingen alvast kennismaken met de 

toekomstige bewoners. In de tussentijd werd de 
laatste hand gelegd aan het nieuwe walrussen-
verblijf in Pairi Daiza. 

 Het nieuwe walrussenverblijf 
Het nieuwe verblijf kent een publieksgedeelte  
en een backstage. De bezoekers hebben zicht  
op twee buitenbassins, ingesloten tussen twee  
ijsberenverblijven. Het bassin van de walrussen 
wordt door glas afgesloten van het bassin van  
de ijsberen. Hierdoor is er interactie mogelijk 
tussen de twee diersoorten zonder fysiek  

door: Emmeline Becue en Günther van Nieuwenhuyze, Pairi Daiza
foto’s Emmeline Becue, Pairi Daiza

Backstage training van de walrussen
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komst kregen de walrussen de kans om zelf het 
binnenverblijf te verkennen. Nieuwe verzorgers 
konden kennis maken via protected contact en 
werden verder geïnstrueerd door de vaste ver-
zorgers. De dagen na het transport werkten de 
vaste verzorgers en de nieuwe verzorgers nauw 
samen om de aangeleerde gedragingen die de 
dieren al kenden onder de knie te krijgen. Dat 
waren voornamelijk medische gedragingen. Op 
die manier konden de dieren verzekerd zijn van 
een optimale verzorging. Vooral Petruska, een 
dier van 17 jaar oud, heeft een breed repertoire 
aan gedrag. Ze onthoudt meer dan 40 verschil-
lende commando’s. Bij de vijfjarige Thor lag de 
focus tijdens de training voornamelijk op het 
medisch aspect, aangezien hij nog een minder 
breed repertoire aan gedragingen heeft.
 In december 2020 kregen Petruska en Thor 
gezelschap van de drachtige Tanya. Na een  
succesvolle paring met Odin werd de dracht 
bevestigd door een bloedafname, die mogelijk 
was dankzij de medische training en kon zij naar 
België worden getransporteerd. Niet veel later 
(in mei) kwam ook Ninotschka naar Pairi Daiza. 
Ondanks zorgvuldige planning hadden ook  
de walrussen last van de coronamaatregelen: 
transporten moesten soms worden uitgesteld 

contact. Hotelgasten hebben onderwaterzicht  
op de walrussen vanuit hun hotelkamer.
 De backstage van de walrussen bevindt  
zich op het laagste niveau van het gebouw.  
Zij delen dit gebouw met de ijsberen. Een lift-
systeem werd geïnstalleerd om bij verhuizingen 
walrussen of ijsberen op het gewenste niveau  
te krijgen. De backstage is voorzien van een  
quarantaineverblijf met bassin, vijf aparte  
separatieverblijven met weegschaal en een  
douchesysteem waarbij het oppervlak tot een 
niveau van 10 centimeter gevuld kan worden  
(bijvoorbeeld voor water gewenning van een 
pup). Het douchesysteem, dat tevens dient als 
verrijking, kan gebruikt worden met zowel  
warm als koud water.

 Aankomst van de dieren
Bij aankomst in Hamburg vertoonde het vrouwtje 
Petruska de minste interactie met kweekman 
Odin. Zij verhuisde daarom samen met het jonge 
mannetje Thor al in maart 2020 naar Pairi Daiza 
voor de opening van het verblijf. Tanya en 
Ninotschka bleven nog in Hamburg. 
 Een van de vaste verzorgers uit Valencia reisde 
mee naar Pairi Daiza om zo de introductie van de 
nieuwe dieren vlotter te laten verlopen. Bij aan-

Dagelijkse training
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door onzekerheden en afwijkende maatregelen 
in de verschillende landen.

 Medische training
Dagelijks krijgen de walrussen een volledige 
‘body check’. Veel van de medische gedragingen 
komen hierbij aan bod. Een overzicht van de 
meest gebruikte medische gedragingen:

Flipperpresentatie: dit kan op twee manieren,  
de walrus draait de flipper voor zich zodat  
de palmaire zijde van flipper zichtbaar wordt 
of hij steekt zijn flipper in de lucht.

Mond openen: de walrus houdt voor lange  
tijd zijn mond open zodat de tanden, tong  
en wangen gecontroleerd kunnen worden.  
Ze laten ook aanrakingen in de mond toe.

Oogcontrole: het dier houdt zijn hoofd schuin 
zodat het oog goed zichtbaar wordt. Indien 
nodig kunnen er oogdruppels toegediend 
worden. Ook laten ze apparatuur van een 
oftalmoloog toe om de ogen te onderzoeken.

Liggen: het dier gaat plat op zijn buik liggen  
met de achterflippers gestrekt zodat de rug 
gecontroleerd kan worden.

Echografiepositie: de walrus ligt op zijn zijde  
en houdt zijn voorflippers open. Deze positie 
kan ook in het water gevraagd worden.  
Bij deze positie kan de dierenarts met de 
echografie-machine toegang krijgt tot de 
buikzone. In het geval van de drachtige  

Tanya werd deze positie ook gebruikt om  
een verzorgende crème op haar tepels aan  
te brengen. 

Weegschaal: de dieren worden wekelijks  
gewogen voor een goede monitoring van de  
conditie en het dieet. Het dier staat rustig  
op de weegschaal, met of zonder target.

Snorharen controleren: de walrus richt zijn snor-
haren op zodat er gecontroleerd kan worden 
of er geen irritatie, infectie of een abces  
aan de basis van de snorharen is. De dieren 
laten een spray toe. Walrussen gebruiken  
hun snorharen voornamelijk om de bodem  
af te speuren naar voedsel.

Bloedafname: in de backstage is er bij het  
protected contact een zone voorzien in het 
hek waar het dier zijn achterflippers onder 
kan leggen in een liggende positie. Op deze 
manier kan de dierenarts gemakkelijk bij  
de flippers komen en blijft de positie com-
fortabel voor het dier. 

Natuurlijk is dit overzicht niet compleet en zijn 
er nog tal van andere gedragingen die de walrus-
sen kennen of zullen aanleren, bijvoorbeeld  
een vaginale swab of een RX van de flipper. 

 Positieve versterking en het gebruik van  
 secundaire beloningen
Het team werkt met de walrussen op basis van 
‘operante conditionering’, zowel in direct als  
in protective contact. Het gedrag van de dieren 
wordt versterkt door middel van een beloning. 
De verzorgers werken enkel met positieve ver-
sterking. Als beloning zijn vis en mosselen altijd 
welkom, maar het team probeert ook secundaire 
beloningen (ook wel geconditioneerde verster-
kers genoemd) te gebruiken of te introduceren. 
Daarbij is het belangrijk om te weten wat elk 
individueel dier ervaart als beloning. 
 Het gebruik van secundaire beloningen geeft 
ons meer variatie en meer mogelijkheden het 
dier de vertellen dat hij het goed gedaan heeft. 
Nieuwe verzorgers passen dit toe in overleg met 
de vaste verzorgers.

Echografiepositie
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Secundaire beloningen zijn een goede variatie 
om de motivatie te verhogen en de walrus te prik-
kelen wanneer het dier weinig tot geen eetlust 
heeft, bijvoorbeeld op hete dagen of in de voort-
plantingsperiode. Op het eind van de dracht  
van Tanya werd er regelmatig bloed afgenomen 
om het progesterongehalte voor een naderende  
geboorte te bepalen. Haar eetlust was soms wat 
minder, maar omdat Tanya niet alleen vis, maar 
ook het natspuiten met de tuinslang als beloning 
ervaart, kon er regelmatig bloed afgenomen  
worden. De verzorgers bieden via een tuinslang 
warm water aan waar ze onder kan liggen of  
van kan drinken. 
 Petruska reageert positief op interactie met 
mensen en snuift vaak hun geuren op, waardoor 
het voor haar, in plaats van beloond te worden met 
mosselen, plezierig is om naar een andere verzor-
ger gestuurd te worden om de geuren te ontdek-
ken. Ook een goede krabbeurt met een zachte 
borstel is voor haar een geconditioneerde versterker.
 De dieren worden regelmatig gesepareerd, 
maar het is soms mogelijk om een dier te belonen 
door toegang te geven tot een ander dier en/of 
verblijf. Dat is dan ook weer een ander voorbeeld 
van een secundaire beloning. 

Echografiepositie

 Een geboorte!
Op 22 mei 2021 werd het geduld van de ver-
zorgers beloond met een geboorte. Na vele  
uren observeren beviel Tanya van een gezond 
mannetje, Floki genaamd. Het team van ver-
zorgers en dierenartsen stond paraat, maar 
gelukkig was ingrijpen niet nodig. Hoewel ze 
voor de eerste keer moeder werd, is Tanya heel 
zorgzaam en houdt ze de baby voortdurend in 
de gaten. In het begin bleef Floki in de back-
stage, maar inmiddels kan ook het publiek  
van deze kleine walrus genieten.
 
Jonge walrus Floki
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Marjo Hoedemaker 
Van beestenboel tot  
hokjesgeest

boekrecensie  
Marjo Hoedemaker is al jarenlang een bekende naam in de  
dierentuinwereld en vele mensen hebben ooit gezegd  
“Goh Marjo, moet jij niet eens een boek gaan schrijven?”  
Dat is nu dus gebeurd. Marjo heeft zijn 60-jarige dierentuin -
carrière op een prachtige wijze samengebracht in zijn boek.

In verschillende verhalen vertelt hij hoe zijn carrièrepad is gegaan. 
Dit alles vanuit zijn eigen visie. Marjo neemt geen blad voor de 
mond en laat je met een lach en een traan naar het wel en wee  
binnen de dierentuinwereld kijken. Door de persoonlijke schrijfstijl 
is het net alsof Marjo zelf tegenover je zit in de kantine of op een 
bankje in zijn DierenPark Amersfoort.  

Natuurlijk speelt de uitbraak van de twee chimpansees een  
trieste rol in het boek, maar ook andere verhalen passeren de 
revue zoals bijvoorbeeld hoe de Stad der Oudheid is ontstaan  
in het Dierenpark. Verder haalt hij het clichébeeld onderuit  
dat de dierentuin vroeger alleen diende voor publiek vermaak. 
Een dierentuin is (en was) een drie-eenheid. Bewoner, bezoeker 
en verzorger kunnen niet zonder elkaar. 

Het is een heerlijk boek met een kritische noot, waarbij vooral  
de selectieve hypocrisie van de mens nogal eens wordt genoemd.  
Voor jong en oud een genot om te lezen! Marjo zou Marjo niet  
zijn als dit boek ook niet een ander doel zou dienen. 

De opbrengst is namelijk volledig voor zijn eigen stichting de 
‘Marjo Hoedemaker Elephant Foundation’ die zich inzet voor 
natuurbehoud.

door: Lex Beekman, 
Stichting De Harpij
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Kuifseriema [foto Vera Ketelaar]

Nieuws uit Nederlandse en
Belgische dierentuinen

—————————————————————————————————————————–——

——————————————————————————————————————————

Dwergapen zorgen voor steeds 
meer hoofdpijn
Er was een introductieproces 
gepland tussen de keizertama-
rins Saguinus imperator en de 
goudenleeuwapen Leontopithecus 
chrysomelas. Dit slaagde niet  
en daarom heeft er alweer een 
interne verhuizing plaatsgevon-
den. De twee soorten zaten al 
een deel van de dag bij elkaar 
en dat leek op een succes, maar 
uiteindelijk werden de keizer-
tamarins toch te dominant.
 Het nieuwe vrouwtje van de 
zilveroeistiti’s Mico argentatus 
heeft het losloopgebied alvast 
bekeken via een wenkooi aan  
de buitenschuif, richting het 
losloopgebied. De kooi is bij alle 
soorten populair…behalve bij  
dit nieuwe vrouwtje. Dus er is 
nog werk aan de winkel. En of  
dat nog niet genoeg is, heeft 
haar mannetje ruzie gemaakt  

met een van de manteltamarins 
Saguinus bicolor. Daardoor ziet 
hij er best een beetje gehavend 
uit. Voor lopig gaan de twee 
soorten even om en om in het 
grote binnenver blijf tot de rust 
is weergekeerd.

Kuifseriema’s
Bij de kuifseriema’s Cariama 
cristata liepen er tot vorig sei -
zoen vier mannen rond, maar  

dit bleken niet allemaal mannen 
te zijn, aangezien er ineens  
een ei in het verblijf lag. Aan - 
vanke lijk werd er gedacht dat 
het misschien een grap van een 
collega was, maar niets is minder 
waar. Na een DNA-test werd 
bevestigd dat één van de vier 
mannen een vrouw blijkt te zijn. 
 Iets later kreeg één van de 
mannen steeds meer last van 
een gewricht bij zijn poot. 

Marjo Hoedemaker 
Van beestenboel tot  
hokjesgeest



d e  h a r p i j ,  j a a r g a n g  4 1 ,  n u m m e r  2 / 2 0 2 242

Medicatie leek niet meer te 
helpen en toen is besloten 
om hem in te laten slapen.
 Ook is de laatste maranon-
gifkikker Excidobates  
mysteriosus overleden.

Nieuw
Er is een 1.0 Chileense poedoe 
Pudu puda aangekomen als 
gezelschap voor de 1.0 poedoe 
die nog aanwezig is op Apen - 
heul. De introductie gaat nog 
niet zoals gewenst en daarom 
wordt er gekeken naar een 
geschikte oplossing.

Verder zijn er uit Artis 0.2 ezels 
Equus asinus aangekomen  
om in het benedengebied van  
de berberapen Macaca sylvanus 
hun intrede te doen. In ruil 
daarvoor heeft Artis 0.0.17 
rijstvogels Padda oryzivora 
ontvangen.
 De groenvleugelara’s Ara 
chloroptera hebben een nieuwe 
plek gekregen op Apenheul.  
De kooi en de ara’s zijn op de 
nieuwe plek volledig aan het 
bezoekerszicht onttrokken,  
dit voor de rust van de dieren.

Mensapen onder de loep
Een 0.1 orang-oetan Pongo 
pygmaeus is onderzocht,  
omdat ze regelmatig met haar 
gezondheid kwakkelt. Onze 
dierenarts deed dit samen  
met een collega-dierenarts,  
een hartspecialist en een echo - 
scopist. Er zijn vijf slechte en 
loszittende kiezen getrokken 
door een humane tandarts. 
Verder zijn er tijdens het 
onderzoek geen bijzonderheden 
ontdekt. Het is nu wachten op  
de uitslagen van de testen.
 Voor het onderzoek moest 
het vrouwtje uiteraard worden 
verdoofd. Ze werd al enige tijd 
getraind om door de verzorger 
geïnjecteerd te worden.   
 Daardoor kon ze de dag van 
het onderzoek ook met de 
handinjectie verdoofd worden in 
plaats van met een verdovings-
geweer. Dit zorgde ervoor dat  
de rust voor alle orang-oetans 
bewaard bleef.
 Bij de volwassen gorilla - 
man Gorilla gorilla gorilla  
heeft de dierenarts samen met 
een aantal specialisten een 
medische controle van maag  
en darmen gedaan. Naast een 
aantal bloedtesten en biopten 
hebben de artsen geprobeerd 
zijn gehele maagdarmkanaal 
van binnen te bekijken, onder 
andere door middel van het 
inbrengen van een camerapil. 
We weten dat Bao Bao al langere 
tijd pro blemen met zijn spijs - 
verteringsstelsel heeft en we 
hopen dat een goed en degelijk 
onderzoek ons wat wijzer kan 
maken en dat we hem kunnen 
helpen.

Medische controle van gorilla Bao Bao [foto Dik Eenink]
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—————————————————————————————————————————–——

——————————————————————————————————————————

Broedberichten
Er zijn, vier dagen na elkaar, 
twee kuikens uit het ei gekro - 
pen bij de Zuidelijke hoornraven 
Bucorvus leadbeateri. Helaas is 
er na een tijdje één opgegeten.
Het broedseizoen van de wilde 
blauwe reigers Ardea cinerea in 
Artis is begonnen. Er zijn ruim 
135 nesten geteld en een aantal 
vogels lijkt hun eerste eieren te 
hebben gelegd.
 Ook de blauwkeelara’s  
Ara glaucogularis zijn druk in  
de weer rond de nestkasten.  
Het nieuwe type nestkast lijkt 
daarmee zijn vruchten af te 
werpen. Artis sponsort deze 
nestkasten ook voor een project 
voor blauwkeelara’s in het wild. 
Niet alleen zijn er vorig jaar in 
het wild een recordaantal jonge 
ara's uitgevlogen, ook in Artis 
hadden we vorig jaar een eerste 
jong. Daarover is een bericht 
verschenen in de Zooquaria,  
het tijdschrift van EAZA.

Natuurbehoud
Natuurbehoudsorganisatie PASA 
(Pan African Sanctuary Aliance) 
heeft eind vorig jaar een steun-
vraag ingediend bij Artis voor  
de uitbreiding van hun educatie-
programma voor kinderen. De 

Artis-natuurbehoudscommissie 
heeft de aanvraag beoordeeld 
en heeft besloten een bijdrage 
te leveren aan dit project. PASA 
is een organisatie die zich inzet 
voor vele apensoorten in Afrika, 
middels opvangcentra en educa - 
tieprogramma's voor kinderen.
 De bijdrage van Artis is ge - 
bruikt voor de uitvoering van het 
‘Kids for Compassionate Conser - 
vation’ programma (KCC) in de 
Tacugama Chimpanzee Sanctu-
ary’ in Sierra Leone, de ’Ngamba 
Island Chimpanzee Sanctuary’ 
in Oeganda en de ‘Chimfunshi 
Wildlife Orphanage’ in Zambia.

Nieuw verblijf dianameerkatten
Je ziet het als bezoeker niet, 
maar er is de afgelopen tijd hard 
gewerkt aan het binnenverblijf 
van de dianameerkatten 
Cercopithecus diana. De dieren 
hebben er een extra ruimte bij 
gekregen. Voorheen was dit 
‘loze ruimte’. Het enige dat 
zichtbaar is zijn de twee extra 
gaten in de achtermuur van het 
gorillaverblijf, die als toegang 
dienen. We hebben ons koppel 
dianameerkatten op transport 
gedaan naar Monkey Heaven  
in Engeland en vanuit het EEP 
zijn er nu twee nieuwe dames 
binnengekomen uit Leipzig in 
Duitsland. In de loop van het 
jaar is het de bedoeling hier nog 
een nieuwe man bij te zetten, 
zodat we 1.2 dieren hebben om 
mee te fokken. De dames zitten 
nu nog in het binnenverblijf. Hier 
zullen ze eerst rustig wennen, 
voor ze aan de Westelijke 
laaglandgorilla’s Gorilla gorilla 
gorilla worden geïntroduceerd.

Overleden
De laatste dwergoeistiti 
Cebuella pygmaea is dood-
gegaan. Hiermee is de soort 
(tijdelijk) uit de collectie. De 
coördinator van het Europese 
fokprogramma is een nieuw 
koppel voor ons aan het zoeken.

Uit quarantaine
De hop Upupa epops, de zon - 
parkiet Aratinga solstitialis en 
de Keniaanse kroonparelhoen 
Guttera pucherani die afgelopen 
weken in de quarantaine zaten, 
zijn overgezet naar hun nieuwe 
verblijven in respectievelijk de 
Fazanterie en het Vogelhuis. 

In- en externe verhuizingen
De watoessi-runderen Bos 
taurus watusi zijn verhuisd naar 
de Savanne. De dieren zullen te 
zien zijn op het perk aan de kant 
van het anoaverblijf, waar ze 
binnenkort geïntroduceerd 
zullen worden aan de netgiraf-
fen Giraffa camelopardalis 
reticulata. Bij het oude verblijf 
‘de kamelenweide’ zijn we 
inmiddels begonnen met de 
voorbereiding om daar de 
algazellen te gaan huisvesten.
De twee mannelijke zwarthals-
zwanen Cygnus melanocoryphus 
zijn deze week verhuisd naar 
Zooparc Overloon, deze soort  
is dus niet meer te zien in Artis.

Wel en wee in het Vogelhuis
Binnenkort zal er weer een 
nieuwe vogelsoort te zien zijn  
in het vogelhuis: de zwartwitte 
lijstergaai Garrulax bicolor. 
Vanuit het Europese stamboek 
hebben we een aanbeveling 
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gekregen om een nieuw koppel 
te mogen huisvesten. Het man - 
netje is net binnengekomen en 
zal eerst enige tijd achter de 
schermen blijven, het vrouwtje 
zal snel volgen. Zodra ze hun 
quarantaineperiode hebben 
gehad zullen ze te zien zijn in de 
middelste zaal van het Vogelhuis.
 De vrouwelijke jaarvogel 
Rhyticeros undulatus in het 
Vogelhuis is geëuthanaseerd. 
Ze zat om medische redenen  
al lang apart van de man.  
Af gelopen tijd ging haar 
gezondheid hard achteruit.  
De dierenarts zag geen kans 
meer op verbetering en heeft 
in overleg met het team  
besloten haar in te laten slapen.

Jonge slangen
In het Reptielenhuis zijn vier 
jonge san francisco-kousen-
bandslangen Thamnophis 
sirtalis tetrataeni uit het ei 
gekropen. Het zijn de eerste 
jonge kousenbandslangen  
sinds de komst van de soort 
naar Artis in 2020. De jonge 
dieren zijn voorzichtig uit het 
verblijf gehaald en zitten nu 
achter de schermen om ze  
goed te kunnen monitoren.

bij, samen met de anemoon-
vissen die dat werk ook heel 
serieus nemen. Ook hebben een 
tweetal koppels anemoonvissen 
in maart al voor twee nestjes 
gezorgd! Alles bij elkaar weer 
een superleuk ‘coronatijd 
projectje’!
 Helaas zijn er uit de Ocean 
ook wat sterfgevallen te melden. 
De jonge epaulethaai Hemiscyl-
liumocellatum die eind vorig jaar 
uit het ei kroop is eind januari 
doodgegaan. Onduidelijk is 
waaraan. Ook is er, na ver-
moedelijk een gevecht met een 
soortgenoot, een egelvis Diodon 
holocanthus doodgegaan aan  
de verwondingen.
 In de koraalsystemen zoals 
het Nachtkoraal, het Koraalrif  
en de koraalquarantainebakken 
zijn prachtige, nakweek, 
mandarijnpitvissen Synchiropus 
splendidus uitgezet. Deze soort 
is, naast dat ze erg flamboyant 
zijn, ook aangenomen voor een 
missie; ze mogen hun buikjes 
volvreten aan Planaria, een 
platwormensoort die zich kan 
uitbreiden tot een plaag. Het is 
een vrij kleine en verlegen vis 
maar ze worden, als je even de 
tijd neemt voor het aquarium, 
regelmatig gespot.
 Ook konden er weer wat 
dozen met nakweekdieren 
gevuld worden voor transport  
en deze keer ook gewoon dicht 
bij huis. Naar het aquariumin 
Bergen aan Zee vertrokken zo’n 
40 lederkoralen, 20 juweel-
kardinaalbaarzen Pterapogon 
kauderni en 50 zwaluwstaart-
juffers Acanthochromis 
polyacanthus.

————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Nieuws uit de Ocean
Al sinds het begin van de bouw 
van de Ocean was er al de wens 
om de poeltjes in het Lagune-
bassin, in het begin van het 
aquarium, te bevolken met 
kleine, honkvaste dieren. Het is 
er nooit van gekomen, vanwege 
redenen als waterkwaliteit, 
stroming, veilige afbakening 
voor handjes van bezoekers en 
andere vissen uit het aquarium, 
maar toch is het sinds deze 
winter eindelijk een feit!  
 Eerst zijn er een aantal zaken 
aangepakt. Zo is er na een fikse 
schoonmaak extra verlichting 
gekomen, extra stroming en is 
er met een soort kammen een 
barrière gemaakt zodat de 
dieren er niet uit kunnen komen. 
Toen is er begonnen met het 
introduceren van koperanemo-
nen Entacmaea quadricolor die 
eerst een wenperiode achter  
de schermen hebben gehad en 
later zijn er een aantal koppels 
skunk of neusstreep-anemoon-
vissen Amphiprion akallopisos 
bijgekomen. De anemonen 
moeten nog steeds wennen; de 
waterkwaliteit van vissystemen 
is iets minder goed dan van het 
Koraalrif (minder vis, veel meer 
verversing). We voeren ze wat 
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Last but not least: iets verder 
weg, maar helemaal goed 
verlopen, was het vertrek van 
twee mannen en een vrouw,  
in de Ocean geboren adelaars-
roggen Aetobatus ocellatus.  
De dieren werden met een 
gespecialiseerd transport 
vervoerd naar het nieuwe 
aquarium in de dierentuin  
van Łódź in Polen.

Afscheid
Na bijna twintig jaar hebben  
we afscheid genomen van onze 
Europese bosrendieren Rangifer 
taradus fennicus. Onze groep 
bestond nog uit 0.6 dieren, die 
allemaal vertrokken zijn naar 
Han-sur-Lesse (bekend van de 
Grotten van Han) in België.
 In de Bush zijn de laatste 
goudvoorhoofdbladvogel 
Chloropsis aurifrons en de 
laatste chaco-chachalaca 
Ortalis canicollis gesneuveld.  
De goudvoorhoofdbladvogel 
verdwijnt in hoog tempo uit de 
Europese dierentuinen. Al sinds 
de beginjaren van de Bush, was 
deze soort een vaste waarde  
in de vogelcollectie. Ondanks 
dat ze al in 2002 voor het eerst 
succesvol waren in het groot - 
brengen van een jong, zijn ze nu 
toch uit de collectie verdwenen.

Bijzondere geboorten
Voor de tweede keer werd er  
in de mangrovehal een 1.0 
Caribische zeekoe Trichechus 
manatus manatus geboren. Voor 
de vrouw is het haar tweede 
jong, al vlot na de geboorte 
was te zien dat ze een ervaren 
moeder is. Dit jong was duidelijk 

groter dan haar eerste en we 
zien het bijna letterlijk groeien.
 De trend die de merriam-
kangoeroeratten Dipodomys 
merriami eind 2021 hebben 
ingezet, zet zich nog steeds 
voort. Naast het koppel dat  
alweer kweekte en met een  
worp van drie jongen zelfs voor 
een primeur zorgde, heeft een 
van de nakomelingen nu zelf  
ook haar eerste jong geworpen.

Pinonduiven
Na jaren van het langzaam 
uitbreiden van onze populatie 
pinonduiven Ducula pinon, 
konden we voor het eerst een 
tweede tuin helpen aan dieren, 
zodat ook zij over een potentieel 
kweekstel kunnen beschikken. 
De dierentuin van Keulen had 
twee doffers van deze soort 
vruchtenduif. In ruil voor twee 
duivinnen, kregen wij een vers-
bloed doffer terug. Ondanks  
dat we recent een duivin ver - 
loren (26 jaar oud), beschikken 
we nu over meerdere volwas - 
sen koppels en hopen we de 
komende jaren de soort verder 

over Europa te kunnen uit-
breiden. 
 Helaas heeft er op 15 maart 
een brand gewoed in de 
dierentuin van Keulen. Het 
betrof hier het Tropenhuis, met 
allemaal Zuidoost-Aziatische 
soorten. Bij deze brand zijn  
veel dieren omgekomen, 
waaronder ook de door ons 
geschonken pinonduiven.

Overige transporten
Nadat in 2021 de gekuifde 
bobwhitekwartels Colinus 
cristatus voor het eerst kuikens 
hadden grootgebracht, werd  
het tijd om een deel van de 
eerste nakweek uit te plaatsen. 
Met enige vertraging door het 
vervoersverbod (als gevolg van 
de vogelgriep) gingen de eerste 
1.2 dieren naar Zooparc de 
Beauval. Ook naar Frankrijk 
gingen een 1.0 roan-antilope 
Hippotragus equinus, naar Zoo 
Vincennes in Parijs, en een 
koppel manenduiven Caloenas 
nicobarica naar  Parc de Clères. 
Naar Keulen Zoo vertrok een 
koppel purpergorzen Passerina 

Purpergorsman [foto Christiaan Luttenberg]
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ciris, en ook het Weltvogelpark 
in Walsrode ontving 2.1 nakweek 
dieren van deze soort. 
 Zoo Attica in Griekenland 
ontving maar liefst 22 vogels, 
waaronder luzondolksteek- 
duiven Gallicolumba luzonica, 
rode kardinalen Cardinalis 
cardinalis en sneeuwkap - 
ta puiten Cossypha niveicapilla.  
De Zoo van Antwerpen kreeg  
1.2 blauwe grondduiven  
Claravis quadricolor. Een 1.0 
leeuw Panthera leo ging naar 
het Poolse Plock.
 Voor onze man zwartwitte 
lijstergaai Garrulax bicolor, 
kwam er een nieuwe vrouw  
uit de dierentuin van Basel in 
Zwitserland. Uit Zoo Wuppertal 
kwam 0.1 purpersuikervogel 
Cyanerpes caeruleus.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Het Woud
Aan de rand van ‘Het Woud’ is  
de ‘Kwetterterp’ geopend. De 
Kwetterterp is een interactief, 
educatief gebied, gerealiseerd 
in samenwerking met de Vogel - 
bescherming. In dit gebied 
kunnen bezoekers alles leren 
over de inheemse natuur.
 In ‘Het Woud’ is een 1.0 das 
binnengekomen. Deze heeft zijn 
intrek genomen in de burcht.  

De burcht stond leeg na het 
over lijden van de vorige man.   
 Ter bevordering van de lokale 
bio diversiteit heeft een kolonie  
bijen zijn intrek genomen in  
de bijen kast in het Honderd-
duizend dierenhuis.

Overleden dieren
Op een leeftijd van 17 jaar oud is 
Siberische tijger ‘Ilya' overleden, 
als gevolg van een scheur in zijn 
middenrif. Ilya leefde al sinds 
2007 in Dierenpark Amersfoort.  
 Ook siamang ‘Jeckyll’ is over - 
leden. Hij werd 26 jaar oud. De 
doodsoorzaak was een bacteriële 
infectie.

Reptielen
Vanuit Iguana in Vlissingen  
zijn 1.1 grote padhagedissen 
Phryno soma asio en 1.2 
halsbandleguanen Crotaphytus 
collaris naar Amersfoort 
gekomen. Helaas is een  
0.1 gilamonster Heloderma 
suspectum overleden in haar 
winterslaap. Uit Zürich in 
Zwitserland is een 1.0 panter-
kameleon Furcifer pardalis 
aangekomen, deze zal voor - 
lopig achter de schermen 
worden gehouden.

Pinguïns
Ter vergroting van de groep 
zwartvoetpinguïns zijn  
5.2 nieuwe dieren vanuit het  
Duitse Hannover aangekomen. 
Daarnaast is met Overloon  
een mannetje geruild. De  
groep pinguïns bestaat nu  
uit 26 dieren.

—————————————————————————————————————————–——

——————————————————————————————————————————

Geboortenieuws
Bij de witgezichtsaki’s Pithecia 
pithecia is een jong geboren.  
Het jonge dier maakt het goed 
en is door verzorgers al goed te 
zien wanneer het moederdier, 
met het jong op haar rug, haar 
weegtraining komt doen. 
 Bij zowel de humboldt-
pinguïns Spheniscus humboldti 
als bij de Afrikaanse pinguïns 
Spheniscus demersus zijn er twee 
jongen geboren, die na een korte 
crècheperiode weer succes - 
vol in de groep zijn geplaatst. 
 De balearenpadden Alytes 
muletensis hebben zich ook 
weer voortgeplant, de larven 
hiervan groeien als kool en zijn 
al voor bezoekers te zien in een 
opkweekruimte. 
 Tot slot zijn er op ons 
kangoeroe-eiland ook weer 
meerdere jongen gezien. Het 
exacte aantal is op het moment 
van schrijven nog onduidelijk, 
maar zowel bij de tammar-
wallaby’s Macropus eugenii als 
bij de moeraswallaby’s Wallabia 
bicolor is een jong gespot.

Nieuw in het park
In de ruimte die voorheen ‘de 
vissengrot’ werd genoemd zijn 
sinds vorig jaar diersoorten te 
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zien waarvan de bijzondere 
voortplantingstechniek centraal 
staat. Hier zal binnenkort nog 
een soort bijkomen. In een 
recent toegevoegd aquarium 
met een inhoud van 1.700 liter 
zeewater zal op termijn een 
groep Braziliaanse zeepaardjes 
Hippocampus reidi te zien zijn, 
een soort die qua voortplanting 
natuurlijk mooi aansluit bij het 
centrale thema in deze ruimte. 
We verwachten ergens rond mei 
deze dieren uit Keulen te mogen 
ontvangen.
 Ook de bouw van het nieuwe 
tijgergebied vordert snel, de 
laatste afwerkingen worden 
momenteel nog uitgevoerd.  
We hopen de eerste amoer - 
tijger Panthera tigris altaica 
rond de maand mei te mogen 
verwelkomen in Leeuwarden. 
Het vrouwelijke dier zal als 
eerste arriveren en is afkomstig 
uit Safaripark Beekse Bergen. 
Enige tijd later zal ook een 
mannelijke tijger uit de 
Hongaarse Sóstó Zoo onze  
kant op komen.
 Inmiddels kunnen we ook 
melden dat we in deze hoek  
van het park niet alleen voor  
de tijgers aan het bouwen  
zijn geweest. Er is de laatste 
maanden ook hard gewerkt  
aan een nieuw gebied voor 
paterdavidsherten Elaphurus 
davidianus. De planning hiervan 
loopt nagenoeg synchroon met 
de bouw van het tijgerverblijf  
en we hopen deze dieren dus 
ook in mei te mogen ontvangen. 
Met de aanleg van dit gebied 
heeft een flink deel van ons park 
een grote update gekregen.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Kraagberen
Helaas moesten we afscheid 
nemen van onze kraagberen 
Ursus thibetanus ‘Moritz’ en 
‘Frederique’. Zij behaalden een 
leeftijd van respectievelijk 30  
en 32 jaar. Zij kwamen in 2008 
gezamenlijk vanuit Lissabon 
naar Dierenrijk. Zij deelden hun 
verblijf met een fokgroep 
steppevossen Vulpes corsac.  
De twee beren vertoonden ieder 
al langer gezondheidsproble-
men vanwege hun hoge leeftijd. 
De laatste maanden hebben  

zij dag en nacht de keuze 
gekregen om in hun binnen- of 
buitenverblijf te zijn, waardoor 
zij nog maar weinig zichtbaar 
waren voor het publiek en vooral 
binnen lagen te rusten. Besloten 
is om het duo op dezelfde dag  
te euthanaseren. Hun verblijf 
wordt nu nog bewoond door  
de groep steppevossen en zal  
in de toekomst een andere 
bestemming krijgen.

IJsberen- en rendieren-
verhuizingen
Zoals eerder geschreven is ijs - 
beer Ursus maritimus ‘Henk’ in 
het kader van het fokprogramma 
inmiddels verhuisd naar Zoologi - 
que d’Amneville in Frankrijk.  
Op dit moment zijn wij in 
afwachting van het uitgaande 
transport van ijsberin ‘Elva’  
en de komst van een nieuwe 
fokman als metgezel voor 
ijsberin ‘Frimas’.

Kraagbeer Moritz [foto Dierenrijk]
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Twee rüppellgieren [foto Marieke van Reeuwijk]

Bij de rendieren Rangifer 
tarandus werden in 2021 twee 
kalveren geboren. Zij verhuisden 
beide naar een andere dieren-
tuin, namelijk 1.0 naar Mures 
Zoo in Roemenië en 0.1 naar 
Zoom Torino Spa in Italië. Zo 
blijven er nog 1.2 rendieren in 
het verblijf over en is er weer 
ruimte voor nieuwe jonge dieren.

Overig nieuws
Nieuwkomers: vanuit ZooParc 
Overloon kwamen 3.0 Moorse 
landschildpadden Testudo 
graeca en een 1.0 Griekse 
landschildpad Testudo hermanni 
boettgeri naar Dierenrijk. 
 Uit ons park vertrokken  
1.2 roodrugpelikanen Pelecanus 
rufescens naar Odense Zoolo - 
giske Have in Denemarken en  
1.1 roodrugpelikanen naar Ogrod 
Zoologiczny Opole in Polen. 
Verder verhuisden er 0.8 rode 
ibissen Eudocimus ruber naar 
Wildlands Adventure Zoo.

Overleden: 0.1 poolvos Vulpes 
lagopus, 1.0 goliath reiger Ardea 
goliath, 0.1 ren dier Rangifer 
tarandus en 0.1 sneeuwuil  
Bubo scandiacus.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Zeeschildpadden en vissen
Begin december vorig jaar 
spoelde er een kempzeeschild-
pad Lepidochelys kempii aan  
op het Zeeuwse strand van 
Westkapelle. Via Reptielenzoo 
Iguana in Vlissingen is het zeld - 
zame exemplaar op 10 december 
in Blijdorp terechtgekomen.  
De kempzeeschildpad, met een 

gewicht van circa 1,7 kg, is de 
kleinste zeeschildpaddensoort 
ter wereld en wordt ernstig  
met uitsterven bedreigd. Het  
is zeer uitzonderlijk dat een 
exemplaar in onze koude 
wateren wordt aangetroffen. 
Normaal gesproken komt deze 
soort alleen voor in de warme 
wateren van de Golf van Mexico. 
Hij was dan ook onderkoeld en 
helaas overleed hij een dag 
nadat hij was aangekomen.
 De 1.0 karetzeeschildpad 
Eretmochelys imbricata die in 
het haaienbassin leeft, is in zijn 
staart gebeten. Een groot deel 
van de staartwervel was gewoon 
weg. De dierenarts heeft een 
groot deel van de staart moeten 
amputeren. Vervolgens is hij in 
de separatieruimte in de haaien-
bak gezet, waar hij rustig kan 
herstellen. Vermoed wordt dat 
een van de haaien of de andere 
zeeschildpad die hier leeft deze 
verwonding heeft veroorzaakt. 
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Uit La Rochelle in Frankrijk 
hebben we een viertal keizers-
visjes ontvangen. De vier 
worden hier in twee paartjes  
in verschillende aquaria onder - 
gebracht en het zou leuk zijn  
als er ook nakomelingen uit 
voort zouden komen.

Zoogdieren
Er is op 11 februari onverwacht 
een Westelijke laaglandgorilla 
Gorilla gorilla gorilla geboren. 
Het jong is zeer welkom maar 
was niet gepland. Het aantal 
geboortes wordt gereguleerd 
vanuit het Europese fokpro-
gramma. Dat betekent dat 
vrouwtjes langere tijd aan de  
pil zijn om te voorkomen dat er 
teveel jongen worden geboren.   
Ook Aya kreeg anticonceptie, 
maar is toch drachtig geworden.
 Bij de gelada’s Theropithecus 
gelada zijn er ook twee jongen 
geboren. Na de geboorte van 
een van de jongen is deze 
ingepikt door een ander 
vrouwtje. Dit heeft het jong  
geen goed gedaan en vijf dagen 
later is het overleden.

Vogels
Het broedseizoen bij de gieren 
is in volle gang. Diergaarde 
Blijdorp heeft vier verschillende 
soorten gieren: in de grote 
gierenvolière leven drie koppels 
rüppellgieren Gyps rueppellii, 
een koppel witruggieren Gyps 
africanus, een koppel witkop-
gieren Trigonoceps occipitalis  
en twee koppels kapgieren 
Necrosyrtes monachus. Deze 
soorten zijn alle kritiek bedreigd 
in de natuur en het is dan ook 

erg belangrijk om met deze 
soorten te kweken.
 Het eerste legsel halen we  
na vijf dagen broeden weg om 
deze in de broedmachine uit  
te broeden. Door het ei na vijf 
dagen al weg te halen, krijgen 
onze gieren de mogelijkheid om 
een nieuw ei te leggen. Dit doen 
we om onze kansen op jonge 
gieren te vergroten. Uit ervaring 
is gebleken dat het nieuwe ei 
vaak na ongeveer 30 tot 34 
dagen gelegd wordt. De jonge 
gieren die in de broedmachine 
uitkomen worden zeven dagen 
met de hand gevoerd, waarna  
ze teruggelegd worden onder de 
ouders. Het tweede ei wordt dan 
weer in de broedmachine gelegd.
 Er zijn inmiddels twee 
rüppellgieren en één witkopgier 
geboren in de broedmachine. 
Waar we vorig jaar de kuikens na 
het aanpikken nog voor een deel 
moesten helpen, is het ons dit 
jaar gelukt de kuikens zo goed 
als zelfstandig uit het ei te laten 
komen. Al onze gieren hebben 
na het weghalen van het eerste 
ei weer een nieuw ei gelegd, dus 
dat belooft weer veel goeds voor 
dit jaar.
 De molinettispreeuwen 
Scissirostrum dubium zijn er op 
tijd bij dit jaar. De eerste jongen 
zijn geboren en de eerste vijf 
zijn zelfs al geringd.
 We hebben 2.4 Filipijnse 
eenden Anas luzonica ontvan-
gen uit Avifauna. Verder kregen 
we nog twee bartlettdolksteek-
duiven Gallicolumba crinigera: 
een 1.0 uit Parc Zoologic in 
Barcelona en een 0.1 uit Zoo 
Landau in Duitsland.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Savannah 
De bij ons geboren 0.1 grootoor-
vos Otocyon megalotis vertrok 
naar de dierentuin van het 
Duitse Erfurt. Daarmee was  
zij het enige zoogdier dat  
afgelopen periode verhuisde  
in of uit ons savannegebied. 
 Vanuit de vogelafdeling 
vertrokken 0.3 koereigers 
Bubulcus ibis en een 1.0 
hadada-ibis Bostrychia 
hagedash naar Safaripark 
Beekse Bergen in Hilvarenbeek. 
Met het Franse Doué-la-Fontaine 
vond een uitwisseling plaats  
om voor ‘vers bloed’ te zorgen 
bij onze groep hadada-ibissen. 
Twee mannen vertrokken 
richting het Franse park en  
twee Franse heren kwamen  
onze kant op. 
 Bij de helmparelhoenders 
Numida meleagris vertrokken er 
6.1 naar het Noorse Haugaland 
en uit de wevervolière gingen  
50 roodbekwevers Quelea 
quelea naar de dierentuin van 
Wroclav in Polen.
 Bij de bijna 500 individuen 
tellende groep grote flamingo’s 
Phoenicopterus ruber was het 
weer tijd voor de jaarlijkse 
controledag. Alle dieren werden 
gehanteerd, fysiek gecontro-
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leerd en het is gelijk een mooi 
moment om alle nieuwgeboren 
dieren te chippen en te 
registreren. Na een strakke 
organisatie en uitvoering 
passeerden alle dieren binnen 
één dag de keuring en is de data 
van de groep weer up-to-date.  
In totaal kropen er in 2021 maar 
liefst 82 jongen uit het ei.

Rainforest
De vogelafdeling kon wederom 
een bij ons geboren grijs-
vleugeltrompetvogel Psophia 
crepitans uitzwaaien. De soort 
komt met enige regelmaat terug 
in deze rubriek. Het vrouwelijke 
dier vertrok naar het Franse 
Peaugres Safaripark. 
 Er vertrokken 4.0 zonparkie-
ten Aratinga solstitialis naar het 
Zwitserse Zurich en het Franse 
Biotropica ontving 0.2 van deze 
gezellig luidruchtige dieren van 
ons. Parrot World in Frankrijk 

kreeg van ons 2.2 rode ibissen 
Eudocimus ruber.
 Vanuit Diergaarde Blijdorp 
ontvingen wij een 1.0 kuif-
seriema Cariama cristata. Hij 
mag gaan koppelen met onze 
overgebleven vrouw, waarvan 
de partner op bejaarde leeftijd 
was overleden.
 Het Belgische Pairi Daiza deed 
afstand van één van de mannen 
uit hun bachelorgroep Wester - 
lijke laaglandgorilla’s Gorilla 
gorilla gorilla. De 17-jarige 
gorilla vertrok richting GaiaZOO 
om daar de nieuwe haremleider 
van onze groep te worden. De 
introductie verloopt op het 
moment van schrijven prima en 
we geven zowel de man als de 
bestaande groep de tijd om aan 
de nieuwe situatie te wennen.
 Nieuw in de collectie zijn  
tien driekleurpijlgifkikkers 
Epipedobates tricolor. Na 
aankomst verblijven de dieren 

nog achter de schermen ter 
controle, maar uiteindelijk 
zullen zij terug te vinden zijn  
in het terrariumgebouw.

Taiga
Vanuit Parc de Clères in 
Frankrijk ontvingen we een  
0.1 blauwe ekster Cyanopica 
cyanus. Een 0.1 Europese otter 
Lutra lutra lutra vertrok naar  
het Noorse Kristiansand.
 Op het moment van schrij - 
ven is de wederopbouw van de 
nieuwe Taigavolière ook weer 
begonnen. Deze volière bezweek 
onder de hevige sneeuwval  
van vorig jaar en is helemaal 
gestript om nu weer opnieuw te 
worden opgebouwd. We maken 
van de situatie gebruik om de 
hele volière opnieuw naar onze 
wensen in te richten.

Gorilla [foto Maikel Groen]
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—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Geboorten
Bij de nieuwe groep bonobo’s 
Pan paniscus is een 1.0 jong 
geboren. De moeder was in 
Frank rijk al gedekt en kwam 
drachtig naar Ouwehand.  
 Bij de roloway meerkatten 
Cercopithecus roloway is ook 

een jong geboren. Het geslacht 
is nog niet bekend.

Binnengekomen en vertrokken
Een groep van 5.5 lori’s van de 
Blauwe Bergen Trichoglossus 
moluccanus is gearriveerd 
vanuit Avifauna. Zij zijn geïntro - 
duceerd bij de huidige groep in 
RavotAapia. In totaal bestaat  
de groep nu uit 20 vogels.
 Twee mannelijke Europese 
rendieren Rangifer tarandus 
tarandus zijn vertrokken naar 
Mures Zoo in Roemenië. Ook 1.1 
sneeuwuilen Buba scandiacus 
zijn naar dezelfde dierentuin 
verhuisd. Een groepje van 3.4 
Europese flamingo’s Phoenicop-

terus roseus is vertrokken naar 
Bellewaerde en 2.0 Von der 
decken-toks Tockus deckeni zijn 
naar Munster Zoo in Duitsland 
gegaan. Dit waren jongen uit 
een nest van vier van vorig jaar, 
waarvan één jong na een half 
jaar was overleden.
 Ten slotte zijn er 1.2 
wrattenzwijnen Phacochoerus 
africanus, jongen van vorig jaar, 
verhuisd naar Dubai Safari Park. 
De groep bestaat nu nog uit  
het ouderstel en een 0.1 jong.

Een nieuwe soort
In het aquarium is een nieuw 
soort binnengekomen. Van - 
uit Aquazoo Dusseldorf zijn  
8.7 tequilakarpers Zoogoneticus 
tequila gearriveerd. Voor ons de 
tweede vissoort die in het wild 
is uitgestorven en we hopen dat 
we kunnen bijdragen aan het  
in stand houden en de fok van 
deze soort.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Hoefdieren
Het was een relatief rustige 
periode bij Safaripark Beekse 
Bergen. Begin januari is een 
rothschildgiraffe Giraffa 
camelopardalis rothschildi voor 
het eerst moeder geworden.  
In het begin liet ze het 1.0 jong 

Rolowaymeerkatjong [foto William van de Sluys]
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niet drinken, mogelijk vanwege 
een kleine scheur in de vulva. 
Nadat moeder onder andere 
oxytocine had gekregen liet ze 
het jong drinken. Helaas was  
er ook pech bij de rothschild-
giraffen, want door een ongeluk 
’s nachts in de stal is er een 
merrie overleden.
 Geboortenieuws was er  
ook bij de grantzebra’s Equus 
quagga boehmi, daar is een 
hengstje geboren. Bij de zwarte 
paardantilopen Hippotragus 
niger is een merrie geboren. 
 In verband met een blijvende 
slechte conditie is er helaas  
een 0.1 springbok Antidorcas 
marsupialis geëuthanaseerd. 
Verder overleden er een 0.1 
Mesopotamisch damhert Dama 
mesopotamica, 1.0 edelhert 
Cervus elaphus, 0.1 Vietnamees 
sikahert Cervus nippon 
pseudaxis, 2.0 Indische 
antilopen Antilope cervicapra  
en een 1.0 watoessi-rund  
Bos taurus watusi.

Roofdieren
Bij de roofdieren hebben de 
afgelopen periode enkele 
transporten plaatsgevonden.  
Zo is er een 0.1 cheeta Acinonyx 
jubatus verhuisd naar Hoden-
hagen in Duitsland en zijn er 2.0 
stokstaartjes Suricata suricatta 
verhuisd naar Antwerpen.

Vogels
Bij de vogels zijn er ook een 
aantal transporten geweest. 
Vanuit Gaia Zoo arriveerde een 
1.0 hadada-ibis Bostrychia 
hagedash in ons park. Verder 
zijn er ook 0.3 koereigers 

Bubulcus ibis vanuit GaiaZoo 
naar ons park gekomen.   
 Daarnaast zijn er 1.1 
torenvalken Falco tinnunculus  
op transport gegaan naar 
Villars-les-Dombes in Frankrijk.
 Een 0.1 struisvogel Struthio 
camelus verloor vers bloed uit 
de cloaca en daarna ging het 
steeds slechter met het dier.  
Er zijn röntgenfoto’s gemaakt 
waarop te zien was dat ze een 
‘vochtophoping’ in eivorm had. 
Ze is geëuthanaseerd en post 
mortem bleek ze vrij bloed in de 
buik en een ontstoken eileider  
te hebben. Verder zaten er 
meerdere rubberachtig wind - 
eieren in de eileider.
 Afgelopen periode is er ook 
een 1.0 roodkuiftoerako Tauraco 
erythrolophus geëuthanaseerd 
in verband met een flinke poot - 
wond en een poot die uit de  
kom was.
 Bij de Afrikaanse pinguïns 
Spheniscus demersus zijn 0.0.4 
kuikens uit het ei gekropen. 
Helaas is één kuiken een aantal 
dagen later al weer overleden.   
 Verder zijn in de afgelopen 
periode meerdere vogels over - 
leden of verdwenen: een 0.1 grote 
textorwever Ploceus cucullatus, 
1.0.1. zwartkop wevers Ploceus 
melanocephalus en 0.4.2 
roodbekwevers Quelea quelea.

Raven
Tot slot is er nog leuk obser-
vatienieuws vanuit ons park te 
melden. Al enkele weken zijn er 
meerdere raven in Safaripark 
Beekse Bergen aanwezig, 
waarvan ook drie in Nederland 
geringde raven. Een van de 

geringde raven is een raaf die  
in het voorjaar van 2021 in de 
Loonse en Drunense Duinen is 
geboren in een nest van drie.  
De raaf is bezig met een opmars 
in Nederland en ook in Brabant 
zie je ze steeds meer, maar het 
is nog steeds geen heel 
algemene vogel.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Jungola
Na een succesvolle introductie 
van het koppel kogelgordel-
dieren Tolypeutes matacus  
werd er in januari voor het eerst 
een jong geboren. Helaas is  
het jong al na een paar dagen 
overleden.    
 Uit Dierenrijk zijn zeven  
rode ibissen Eudocimus ruber 
aangekomen. Na een tijdje 
uitwennen in een van de volières 
in Rimbula mochten ook zij  
de grote kas in. Ze sloten  
zich vrijwel meteen aan bij de 
groep die er al was. Het is een 
fantastisch gezicht om deze 
groep van elf ibissen met elkaar 
langs de rivier te zien lopen of 
rond te zien vliegen!
 De koningspythons Python 
regius (achter de schermen  
van het Jungletheater) zijn 
uitgeplaatst naar Terra in 
Groningen. 
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Neumunster in Duitsland. Man 
en vrouw kunnen elkaar al zien 
en ruiken, we hopen ze snel echt 
bij elkaar te kunnen plaatsen en 
ze kennis te laten maken met 
hun nieuwe habitat in Nortica.

Serenga
Vanuit Serenga zijn er drie 
Nubische geitenbokjes Capra 
aegagrus hircus verhuisd naar 
Zorggroep de Hooimijt. In de 
buidel van een moeraswallaby 
Wallabia bicolor is een jong 
gezien. 
 De penseelzwijnbeer 
Potamochoerus porcus die 
tijdelijk achter de schermen zat, 
is verhuisd naar een park in Frank-
rijk. Vanuit Hannover is er een 
impalabok Aepyceros melampus 
aangekomen. In het najaar mag 

hij kennis gaan maken met een 
aantal van de impaladames.
Bij de rothschildgiraffen Giraffa 
cameloparidalis rothschildi is er 
binnen een jaar tijd een derde 
vrouwelijk kalf op rij geboren. 
Twee van de koppels zwart-
wang-agapornissen Agapornis 
nigrigenis hebben voor het  
eerst een nestje gemaakt en 
succesvol drie jongen uitge-
broed. De jonge vogels staan op 
het punt om uit te vliegen en de 
wereld buiten hun nestje te gaan 
ontdekken.
 Twee leeuwinnen uit de 
groep zijn verhuisd naar Zoo 
Plock in Polen. Daar mogen zij 
met een man uit Arnhem te 
zijner tijd hun eigen groep 
beginnen.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Zoogdieren
Na drie jaar is er weer een 
geboorte te melden bij de 
okapi’s Okapia johnstoni. De 
kleine hengst werd geboren op 
23 februari. Daar dit jaar in de 
KMDA alle namen met de letter 
‘X’ moeten beginnen was de 
naamgeving even een uitdaging. 
Hij kreeg de naam Xandor en 
alles gaat voorspoedig. Voor-
lopig zijn moeder en zoon nog 
niet zichtbaar voor publiek.

Alle lori’s van de Blauwe Bergen 
Trichoglossus moluccanus die 
waren uitgevangen voor een 
grote bestandscontrole, een 
behandeling en een uitgebreide 
gaascontrole van hun gebied, 
vliegen inmiddels allemaal weer 
vrij rond in de Birdy Bush.
 In de Vlindertempel is een 
palawanspiegelpauwenkoppel 
Polyplectron napoleon 
geplaatst. Na een paar dagen 
wennen, lopen zij inmiddels  
vrij rond in dit gebied.

Nortica
Tussen de Europese bevers 
Castor fiber die nog in de 
quarantaine verbleven, bleek er 
geen match te zijn. Inmiddels  
is er een nieuw bevermannetje 
aangekomen vanuit Tierpark 

Jonge giraffe [foto Wildlands]
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In hetzelfde gebouw kwam een 
0.1 rode duiker Cephalophus 
natalensis aan uit Zoo Dortmund 
in Duitsland. De bedoeling is  
om haar de introduceren bij de 
al aanwezige 1.1 dieren, in de 
hoop dat zij wel drachtig raakt. 
Met het al aanwezige vrouwtje is 
dat na drie jaar nog steeds niet 
gelukt.
 Koala ‘Tin Tookie’  
Phascolarctos cinereus logeert 
weer even in het buideldieren-
gebouw van Antwerpen voor de 
tijd dat er in Planckendael wordt 
gewerkt aan het koalahuis. Na 
de verbouwing zal Tin Tookie  
of zijn vader ‘Maka’, die al in  

de Zoo verblijft, terugkeren  
naar Planckendael, hopelijk met 
zicht op een nieuwe partner.
 In het Kleine zoogdieren-
gebouw kwam een vrouwelijk 
slurfhondje Rhynchocyon petersi 
aan uit Zoo Leipzig, als nieuwe 
partner voor de al aanwezige 
man. Zijn manieren laten te 
wensen over, de introductie is 
daarom nog in volle gang.   
Voorlopig zitten de dieren apart.
 Het Kleine apengebouw 
verloor een van de oude 
bekenden. Goudkopleeuwaapje 
‘Dutchboy’ Leontopithecus 
chrysomelas is daar op een 
leeftijd van 25 jaar overleden. 

Hij was hiermee vermoedelijk 
het oudste dier van zijn soort in 
gevangenschap. Ook overleed 
een 1.0 springtamarin Callimico 
goeldii. Bij de uilenkopmeer-
katten werd op 2-2-2022 een 
jong geboren, het geslacht is 
nog niet bekend.
 De hartmannzebra’s Equus 
zebra hartmannae zijn uit de 
collectie van de Zoo. Zij zijn 
verhuisd naar Planckendael en 
achter de schermen gehuisvest. 
In de toekomst, na de verbou-
wingen in het huidig neushoorn-
gebouw, zal er een ander  
zebra soort terugkomen op  
de savanne.

Afrikaanse dwergvalk [foto Gilles Franssens]
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In het moerasbiotoop is ook een 
nieuwe bewoonster gekomen. 
Bongo ‘Hikani’ Tragelaphus 
eurycerus kwam uit Bioparc 
Valencia in Spanje om zich  
bij de al aanwezige 1.1 
soort genoten te voegen.

Vogels
Voor het gebied Vriesland is  
er een 0.1 koningspinguïn 
Aptenodytes patagonicus 
aangekomen uit Zoo Wuppertal 
in Duitsland.
 In de moerasvolière overleed 
een gierparelhoen Acryllium 
vulturinum.
 In de Savannevolière zijn 
weer wat dieren aangekomen: 
een 0.1 Zuidelijke kaalkopibis 
Geronticus calvus uit het Franse 
Beauval, 1.1 blauwkeelneus-
hoornvogels Ceratogymna  
atrata uit Lagos in Portugal  
en een nieuwe soort, namelijk 
1.1 Afrikaanse dwergvalken 
Polihierax semitorquatus. Deze 
zitten voorlopig in quarantaine 
en worden binnen goed in de 
gaten gehouden voor ze naar 
buiten mogen.
 Ten slotte zijn er 0.2 
kroeskopparelhoenderen 
Guttera pucherani gestorven  
en 3.1 kroeskopparelhoenderen 
zijn vertrokken naar Zoo de 
Lourosa in Portugal en een  
0.1 kroeskopparelhoen ging 
naar Artis. Een1.0 Zuidelijke 
kaalkopibis Geronticus calvus 
ging naar Beauval en een  
0.1 hadada-ibis Bostrychia 
hagedash naar Pakawi park.

—————————————————————————————————————————–——

———————————————————————————————————————————

Tamandua’s
Sinds de opening van het  
nieuwe Zuid-Amerikaanse 
leefgebied ‘Madidi’ huisvest 
Zooparc Overloon een koppel 
tamandua’s. Althans dat werd 
aangenomen. Aangezien de 
introductie niet wilde slagen  
en de gedragingen ook niet 
overeenkwamen met vergelijk-
bare introducties in andere 
tuinen werd besloten de  
dieren opnieuw te seksen.  
En inderdaad bleek het hier  
om een tweetal mannen te  
gaan.  
 In overleg met het EEP is 
inmiddels een echte dame uit 
Dresden gearriveerd en zal  
één van de mannen op korte 
termijn het park weer verlaten.
 In hetzelfde gebied zorgden 
de boshonden voor het eerst 
succesvol voor nageslacht. Drie 
mannelijke pups zijn inmiddels 
met hun ouders te bewonderen. 
Uit Artis arriveerden 2.0 zwart - 
halszwanen, die ook in dit 
gebied te vinden zijn.

Leeuwen
Afgelopen periode vertrokken  
er twee leeuwen naar Safari 
Madrid. Deze twee broers  
waren vijf jaar onderdeel van  

de imposante mannengroep  
in Overloon, maar helaas was 
het door onderlinge agressie 
niet meer mogelijk ze samen  
met de andere halfbroers te 
huisvesten. De overgebleven 
vier mannen zijn ‘volledige’ 
broers van elkaar en inmiddels 
is de rust in de groep weer-
gekeerd.

Overig nieuws
Behalve de leeuwen vertrokken 
er nog meer dieren naar Spanje: 
0.3 capibara’s gingen naar 
Alborea en twee vrouwelijke 
otters uit 2020 naar Bioparc 
Fuengirola. Met Dierenpark 
Amersfoort werd een manne -
lijke Afrikaanse pinguïn geruild.
Begin januari kwam vanuit  
Artis een roodgezichtslingeraap 
naar Overloon. Zij is inmiddels 
succesvol geïntroduceerd bij de 
overige 1.1 dieren en zal hopelijk 
in de toekomst voor nageslacht 
zorgen. Vanuit Safari de 
Peaugres in Frankrijk kwamen 
0.5 Boliviaanse doodshoofd-
apen aan. Streven is om hier - 
mee een fokgroepje op te 
zetten, naast de reeds 
aanwezige mannengroep.
 Als laatste werd er de 
afgelopen periode afscheid 
genomen van de jonge rode 
panda’s uit 2021. Het vrouwtje 
ging naar Ouwehands Dieren-
park en de man heeft nieuw 
onderdak gevonden in Le Pal  
in Frankrijk.
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harpij -contactpersonen
Stan Francis 
[Apenheul, Apeldoorn]
Ivar van den Berge  
[Artis, Amsterdam]
Christiaan Luttenberg,
Miranda Verbeek
[Burgers’ Zoo, Arnhem]
Richard van Sluis
[Dierenpark Amersfoort]
Nadia Kemper  
[Wildlands Adventure Zoo Emmen]
Wendy Vercammen 
[Zoo Planckendael, Muizen/Mechelen]
Koen Peters
[ZooParc Overloon, Overloon]
Pim van Beckhoven 
[AquaZoo Leeuwarden]
Sara Cornelis-Vogelsangs 
[Dierenrijk, Mierlo] 
Marieke van Reeuwijk  
[Diergaarde Blijdorp, Rotterdam]
Maikel Groen
[GaiaZOO, Kerkrade]
Brenda van Ekeren
[Ouwehands Dierenpark, Rhenen]
Judith van der Loo 
[Safaripark Beekse Bergen, 
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[Vogelpark Avifauna,  
Alphen a/d Rijn]
Natalie Kooij
[ZOO Antwerpen]
Pieter Vercruysse 
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vragen over je 
interne abonnement? 
Ga naar de contactpersoon
in je tuin.

De Harpij verschijnt 4x per jaar
Losse verkoop: €4,50 
Intern abonnement: €12,00 
Extern abonnement, Nederland: 
€18,00
Buitenland (inclusief België): 
€21,00
Partnerabonnement: €5,00

iban: nl64 ingb 0005856795  
bic: ingbnl2a 
t.n.v. Stichting De Harpij
Postbus 532, 3000 am 
Rotterdam (Nederland)

Wilt u uw abonnement opzeggen? 
Zorg er dan voor dat u dit minimaal 
6 weken voor de jaarlijkse auto-
matische incasso doet. Drie  
maanden voordat incasso plaats-
vindt wordt een aankondiging per  
e-mail verstuurd, zodat een bericht 
van opzegging abonnement ruim  
van tevoren door te geven is. 
Ontvangt u geen aankondigings-
mail? Dan is uw e-mailadres  
waarschijnlijk onbekend bij  
de administratie of inmiddels  
gewijzigd. Opzeggen of uw email-
adres doorgeven kan eenvoudig  
via een e-mail naar:  
administratie@deharpij.com.

Zijn uw adresgegevens gewijzigd? 
Deze kunt u gemakkelijk zelf aan-
passen via de website, door in te 
loggen op de eigen pagina. Geen 
inloggevens bekend? Vraag deze  
dan aan via ‘wachtwoord vergeten 
functie’. Dit geeft tevens de  
mogelijkheid om allerlei Harpij-
zaken zelf online te regelen via:  
http://abonnees.deharpij.com.

Harpij-medewerkers

De redactie behoudt zich het recht voor, kopij van auteurs in verkorte vorm te publiceren.  

Artikelen in De Harpij vertegenwoordigen de opinie van de schrijver en niet noodzakelijker-
wijze die van de redactie.

Niets uit deze uitgave mag overgenomen en/of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukke-
lijke toestemming van de redactie.
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ICZ en ook voor de ledenprijs naar de activiteiten  

van onze internationale zusterorganisaties kan gaan? *

* bij aanmelding vermelden dat je Harpij abonnee bent
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foto voorzijde

Reuzenpanda
[foto Jibbe Vloedgraven]

foto’s achterzijde

Goeldi
[foto KMDA/Jonas Verhulst]

Ringstaartmaki
[foto Jo Vandecasteele]

Somalische wilde ezel
[foto Christiaan Luttenberg]

Witkeel ekstergaai
[foto Marjolein Damen]
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s t i c h t i n g

Harpij
DeDe

Stichting De Harpij is een organisatie  
van en voor Nederlandse en  
Belgische dierentuin medewerkers. 
Hoofddoelstelling is: het verbeteren 
van de verzorging van niet-huis dieren 
in de breedste zin van het woord. 
Hieraan wordt uitvoering gegeven  
door de vakkennis te vergroten 
en een intensieve, onderlinge 
commu ni catie tot stand te brengen. 
Dit gebeurt d.m.v. het vakblad 
De Harpij (4x per jaar), niet reguliere 
thema-uitgaven, een jaarlijks congres  
(200 belangstellenden), workshops, 
contactdagen en bijeen komsten. 
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