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In dit nummer:
OPENING NIEUW GEBIED
Eindelijk is het zover! We openen
een nieuw gebied in ons prachtige
park. Ontdek wat we allemaal
hebben ontwikkeld voor de apen,
de natuur en natuurlijk voor jou
als bezoeker.
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MEDEWERKERS IN BEELD
Afval scheiden, met de fiets naar het werk of
regenwater opvangen om de wc mee door te
spoelen: zes Apenheul-medewerkers vertellen
over hun duurzame levensstijl.

GASTCOLUMN
Zijn werk als gorillaverzorger in
Apenheul inspireerde hem om
architect te worden. Hoe is dat
zo gekomen? En wat is zijn rol bij
de ontwikkeling van het nieuwe
gebied? Dat vertelt Martijn de
Geus in zijn gastcolumn.

NIEUWE APENSOORT
De talapoin is de nieuwste
apensoort in Apenheul. Wat weet
jij al over deze kleinste apen van
Afrika? En waarom wil Apenheul
ze graag huisvesten? Wij zetten
de leukste feiten op een rij.

Colofon
ZooJaar is een uitgave van Stichting Apenheul en
verschijnt één keer per jaar. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij Stichting Apenheul.
Bijdragen die geschreven zijn door niet-Apenheulmedewerkers vertegenwoordigen niet noodzakelijk de opinie van Apenheul. Overname van
(gedeeltes) uit ZooJaar en/of vermenigvuldiging
daarvan is toegestaan, mits met bronvermelding
en na overleg met de redactie. ZooJaar wordt
gedrukt op PlanoPlus FSC-papier en verzonden
in biofolie.
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APENHEUL VERNIEUWT
Het nieuwe seizoen is begonnen. En wat voor één! Dit jaar openen we
een vernieuwd gebied in Apenheul, waar we de afgelopen jaren hard
aan hebben gewerkt. Maar er staat nog veel meer te gebeuren. Daarover
lees je alles in deze uitgave van ZooJaar.
Maar eerst blik ik met trots terug op vorig
jaar. De passie van alle medewerkers en
gidsen zorgde weer voor zo’n 500.000 blije
bezoekers, die genoten van een leuke en
inspirerende dag uit. Daarnaast is het aantal
zakelijke gasten van onze congreslocatie
De St@art weer toegenomen. Mooie
ontwikkelingen, want met z’n allen dragen
wij bij aan de missie van Apenheul: liefde
voor dieren en natuur stimuleren. Een missie
die heel actueel is, aangezien de natuur
wereldwijd onder druk staat.
De komende jaren willen we blijven investeren in Apenheul en in de dierverblijven in
het bijzonder. Daarvoor is veel geld nodig.
Stichting Apenheul krijgt geen subsidies. We
hebben nog veel ambitieuze plannen om het
park nog mooier en duurzamer te maken.
Om al die plannen te realiseren zijn we op
zoek naar partners die daarin samen met
ons willen optrekken. Voor particulieren en
ondernemers is het namelijk interessant
om zich aan Apenheul te verbinden, zoals je
leest op pagina 32.

Maar waarschijnlijk kun je vooral niet
wachten om een bezoek te brengen aan het
vernieuwde gebied rondom de in- en uitgang
van het park. In 2019 namen we afscheid
van het historische ‘hoofdgebouw’ om
ruimte te maken voor de uitvoering van onze
plannen. Spannend, want we waren niet
gewend om tijdens het seizoen zulke grote
bouwprojecten uit te voeren. Maar het resultaat mag er zijn: een nieuw gebied dat de
biodiversiteit versterkt, met loslopende
apen, nieuwe dierverblijven, een speelvoorziening, een horecagelegenheid en de
allergrootste insectenmuur ter wereld.
Op pagina 8 lees je er alles over.
Inmiddels bewonen de apen hun nieuwe
verblijven en is alles gereed om je te
ontvangen in het nieuwe gebied. Ik hoop je
daar komend jaar (vaak) te ontmoeten!

Algemeen Directeur
Een andere ambitie is dat we koploper willen
zijn op het gebied van dierwelzijn. We zijn
actief lid van de Nederlandse Vereniging
van Dierentuinen (NVD) en van de European
Association of Zoos and Aquaria (EAZA).
Deze nationale en internationale samenwerkingsverbanden van dierentuinen werken
aan belangrijke thema’s zoals het continu
verbeteren van dierwelzijn. We zijn dan
ook apetrots dat in 2020 het allereerste
EAZA-congres over dierwelzijn in Apenheul
plaatsvindt, waarover je meer leest op
pagina 23.
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P.S. Uit onderzoek van IVN blijkt dat als je
minimaal twee uur per week in de natuur
doorbrengt, je je gelukkiger en gezonder
voelt. Een extra reden om snel weer langs
te komen in Apenheul!

2019

APENHEUL
IN CIJFERS
100 Vaste medewerkers
25 Seizoenmedewerkers
200 Flex-, oproep- en hulpkrachten
90 Gidsen
465.105 Bezoekers
13.695 Seizoenkaarthouders
37 Apensoorten
295 Apen
49 Jaar Apenheul
+55 NPS
8,5 Gemiddeld rapportcijfer
214 Rondleidingen
GOUDEN Green Key certificering
124.487 Kopjes Lazy Monkey koffie
7.581 Broodjes aap in onze horeca
9 ANF-projecten
> 67.500 Volgers op Facebook en Instagram
>30 Duurzame MUD jeans voor medewerkers
9.480 Magneetaapjes verkocht in de souvenirshop
9.323 Sleutelhangers verkocht voor het ANF
250 Congressen, evenementen en familiebijeenkomsten
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DIER(EN)NIEUWS
Met zo’n 300 apen en andere dieren is het in Apenheul nooit saai. Kleintjes worden
geboren, dieren verhuizen van en naar ons park en soms moeten we afscheid nemen.
De apen(families) zijn stuk voor stuk bijzonder en kennen elk hun eigen verhaal.
Van die verhalen lichten we er een aantal uit.

BIJZONDERE GEBOORTES
Dubbel feest bij de zwarte brulapen
De groep zwarte brulapen heeft zich voor het eerst sinds
acht jaar weer uitgebreid. De jarenlange ‘stilstand’ had alles
te maken met de samenstelling van de groep. Deze bestond
uit twee vrouwtjes en een mannetje, die in de loop der jaren
allemaal in Apenheul waren geboren. Paringen tussen broer en
zus zijn natuurlijk niet wenselijk. Daarom is mannetje Conchito
gesteriliseerd. Vanuit het fokprogramma kregen we in 2019
bericht dat onze vrouwtjes weer kinderen mochten krijgen.
Daarvoor moest een nieuwe fokman naar ons park verhuizen.
En dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Conchito was dan
wel gesteriliseerd, maar wel degelijk de baas van de groep.
Een andere man in de groep zou hij niet zo makkelijk dulden.

De truc was om een jong mannetje te introduceren, dat nog
geen bedreiging voor hem vormde. Dat werd Lothar. Door zijn
onbevangenheid kwam hij eerst wat brutaal op de dames over.
Ondanks wat gemor en veel correcties, vonden de vrouwtjes
hem stiekem toch wel leuk. Ook Conchito kon wat jonger
gezelschap wel waarderen. De dierverzorgers waren tevreden
met deze ontwikkeling. Ze hadden echter niet verwacht dat
de vrouwtjes Lothar zó leuk vonden, dat ze allebei binnen zes
weken zwanger waren. Met de komst van de twee kleintjes
is de groep een stuk dynamischer geworden. Goed voor het
welzijn van de brulapen en leuk voor bezoekers om naar te
kijken!

Babyboom bij de halfapen
In het Madagaskargebied was het afgelopen jaar een groot
babyfeest. Bij alle halfapen – behalve bij de mannengroepen
met rode en zwartwitte vari’s – zijn kleintjes geboren. Bij de
kroonmaki’s en roodbuikmaki’s kregen de vrouwtjes elk een
jong. De ringstaartmaki’s zorgden voor drie nakomelingen. Ook
de kroonsifaka’s en bamboemaki’s die een verblijf met elkaar
delen, plantten zich voort. Mooie resultaten voor het fokprogramma, want beide soorten zijn zeldzaam in dierentuinen.
Verder was één van de twee zeldzame blauwoogmaki-vrouwtjes zwanger. Helaas heeft haar baby het niet gered, door
complicaties bij de geboorte. Hopelijk brengt het nieuwe
seizoen de blauwoogmaki’s meer geluk.

Roodkruinmangabeys terug op hun vertrouwde plek
De groep roodkruinmangabeys groeit in rap tempo. Zo snel,
dat we hebben besloten een geboortestop in te voeren. De
groep bestaat nu uit negen dieren: een goede, natuurlijke
groepsgrootte voor deze soort. Komend seizoen zijn de
roodkruinmangabeys weer op hun ‘eigen’ eiland te zien,
tegenover de leeuwenstaartmakaken. Zoals je in de vorige
editie van ZooJaar kon lezen, hebben we afgelopen seizoen
geprobeerd de roodkruinmangabeys te huisvesten bij de
gorilla’s op het eiland. Helaas pakte dit niet uit zoals gehoopt.
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De leider van de roodkruinmangabeys duldde de aanwezigheid van de l’Hoest meerkatten op het gorilla-eiland niet.
Na verschillende pogingen hebben we daarom besloten de
roodkruinmangabeys als vanouds op een eigen eiland te
huisvesten.

IN MEMORIAM
Orang-oetanbaby overleden
Bij het leven van de dieren hoort helaas ook verlies. Orangoetan Sandy kreeg een baby die het niet heeft gered. Het was
voor Sandy niet de eerste keer dat een zwangerschap verkeerd
afliep. Dat maakt het extra treurig. Bovendien weten we dat ze
een heel goede en zorgzame moeder is. In het verleden heeft
ze zelfs een dochter van een ander vrouwtje geadopteerd en
haar tegelijkertijd met haar eigen dochter opgevoed. Sandy
heeft nu al drie keer achter elkaar geen levensvatbare baby
gekregen. Ook kwakkelde ze na de bevalling erg met haar
gezondheid. Daarom hebben we besloten om haar tijdelijk
de anticonceptiepil te geven. Zo kan ze rustig opknappen.
Ondertussen proberen de dierverzorgers met een team van
specialisten te achterhalen wat de oorzaak is van de mislukte
zwangerschappen.

Oudste berberaap overleden
We moesten ook afscheid nemen van berberaap Lulu: de
oudste berberaap die ooit in Apenheul heeft geleefd. Ze was
ruim 29 jaar oud en dat was te zien. De laatste maanden had
ze steeds meer moeite met lopen en werden haar gewrichten

Berberaap Lulu (29) was de oudste
berberaap ooit in Apenheul.
steeds strammer. Lulu was meestal op haar favoriete plek in
het gebied te vinden. Ze verplaatste zich alleen als dat echt
nodig was. Een groep berberapen is erg hecht. In de koude
winterperiode kruipen de dieren tegen elkaar aan om de
anderen warm te houden. Lulu viel daar een beetje buiten.
De groep accepteerde haar wel, maar bekommerde zich niet
echt meer om haar. Ook was Lulu de laatste maanden erg op
zichzelf gericht. Voor een sociaal dier was dit geen prettige
situatie. De dierverzorgers dachten dan ook dat Lulu de
winter zo niet zou overleven. Daarom is de moeilijke beslissing
genomen om Lulu in te laten slapen om haar lijden te besparen.

VERHUISBERICHTEN
Wisselingen bij de gorilla’s
Kersverse gorillaleider Bao Bao was in 2019 voor het eerst met
zijn harem op het grote gorilla-eiland te zien. Hij is inmiddels
een waardig leider van de groep geworden. Toch valt het voor
de gorillaman, die de eerste dertig jaar van zijn leven geen
gorillavrouw zag, niet altijd mee om zoveel dames om zich
heen te hebben. De dierverzorgers zijn hem dan ook regel-

matig ‘kwijt’. Bao Bao zoekt dan naar een rustig plekje op het
eiland, waar de vrouwtjes hem niet zo snel kunnen vinden. Na
een poosje komt hij weer tevoorschijn, om zich met nieuwe
energie in het groepsleven te storten. Inmiddels is het wel
iets rustiger in de groep, nu gorillavrouwtjes Tayari en Iriki
zijn verhuisd. Voor hen was de tijd aangebroken om zelf voor
nakomelingen te zorgen. De dames vertrokken afgelopen
winter onder begeleiding van onze dierverzorgers naar Taipei
Zoo in Taiwan. Samen met een volwassen gorillaman vormen
zij daar nu de eerste gorillafokgroep van Taiwan.

Liefde op het tweede gezicht bij de capibara’s
Bij de niet-apensoorten hadden de dierverzorgers hun handen
vol aan de introductie van een nieuw capibara-vrouwtje.
Hoewel deze reuzecavia’s er op het eerste gezicht heel
vredelievend uitzien, was dit vriendelijke voorkomen in één
klap weg, toen het niet bleek te klikken tussen ons mannetje
en zijn nieuwe vrouwtje. Ze vlogen elkaar in de haren en na
enkele pogingen kwamen we tot de conclusie dat het niet ging
werken tussen de twee. Gelukkig was er binnen het dierentuinennetwerk een Zweedse dierentuin die ons vrouwtje graag
wilde huisvesten. Vanuit ZooParc Overloon verhuisde een
ander, wat jonger vrouwtje naar Apenheul. De dierverzorgers
hadden direct door dat deze dieren elkaar wel mochten. Al snel
zat het tweetal als een gezellig koppeltje bij elkaar. Hoewel
het vrouwtje nog jong is, denken we dat de kans op jonge
capibara’s komend seizoen best bestaat! >>
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Nieuwe plek voor de baardsaki’s
Dit seizoen krijgen de bijzondere baardsaki’s een nieuwe plek
in Apenheul: op het voormalige eiland van de geelborstkapucijnapen, aan de rand van het Doodshoofdapengebied. Het
baardsaki-mannetje heeft een bijzondere geschiedenis. Hij
is in een Engelse dierentuin geboren en door mensen grootgebracht. In de eerste periode van zijn leven heeft hij geen
contact gehad met andere apen. Hierdoor is hij wat angstig
voor nieuwe dingen en drukte om zich heen. Wij denken dat dit
eiland aan de rand van het park een rustigere en dus betere
plek voor hem is. Hij kan goed met het baardsaki-vrouwtje
opschieten. We hopen daarom dat hij zich straks meer op zijn
gemak voelt en zich misschien zelfs gaat voorplanten.

DEZE DIEREN KAN JE IN APENHEUL BEWONDEREN
PRIMATEN (aantal soorten = 37)
6
Alaotra bamboemaki’s Hapalemur alaotrensis
2
baardsaki’s Chiropotes sagulatus
18
berberapen Macaca sylvanus
4
blauwoogmaki’s Eulemur flavifrons
89
Boliviaanse doodshoofdapen Saimiri boliviensis
11
bonobo’s Pan paniscus
8
Borneo orang-oetans Pongo pygmaeus
13
Colombiaanse slingerapen Ateles fusciceps
8
geelborstkapucijnapen Sapajus xanthosternos
7
gouden leeuwapen Leontopithecus rosalia
2
goudkopleeuwapen Leontopithecus chrysomelas
2
grijspootdoeroecoeli’s Aotus griseimembra
8
Hanuman langoeren Semnopithecus entellus
7
Javaanse langoeren Trachypithecus auratus
2
keizertamarins Saguinus imperator
4
kroonmaki’s Eulemur coronatus
3
kroonsifaka’s Propithecus coronatus
8
laaglandgorilla’s Gorilla gorilla
6
leeuwenstaartmakaken Macaca silenus
2
l’Hoest meerkatten Allochrocebus lhoesti
1
manteltamarin Saguinus bicolor
5
Noordelijke witwanggibbons Nomascus leucogenys
16
ringstaartmaki’s Lemur catta
7
rode brulapen Alouatta seniculus
6
rode titi’s Callicebus cupreus
4
rode vari’s Varecia rubra
4
roodbuikmaki’s Eulemur rubriventer
9
roodkruinmangabeys Cercocebus torquatus
2
springtamarins Callimico goeldii
2
talapoins Miopithecus ogouensis
7
witgezichtsaki’s Pithecia pithecia
7
witschouderkapucijnapen Cebus capucinus
3
wolapen Lagothrix lagotricha
2
zilver-oeistiti’s Mico argentatus
2
zwartwitte vari’s Varecia variegata variegata
2
gordelvari’s Varecia variegata subcincta
6
zwarte brulapen Alouatta caraya
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VOGELS (aantal soorten = 6)
2
Darwin nandoes Rhea pennata
13
kaalkopibissen Geronticus eremita
4
kuifseriema’s Cariama cristata
10
regenbooglori’s Trichoglossus moluccanus
85
rijstvogels Padda oryzivora
2
groenvleugelara’s Ara chloroptera
AMFIBIEËN (aantal soorten = 2)
5
gouden gifkikkers Dendrobates auratus
7
Maranon gifkikkers Excidobates mysteriosus
REPTIELEN (aantal soorten = 1)
8
kolenbranderschildpadden Geochelone carbonaria
VISSEN (aantal soorten = 3)
2
diamantsteuren Acipenser gueldenstaedtii
6
Siberische steuren Acipenser baerii
2
witte steuren Acipenser transmontanus
INVERTEBRATEN (aantal soorten = 4)
8
Afrikaanse reuzenmiljoenpoten Archispirostreptus gigas
± 90 Jungle nimfen Heteropteryx dilatata
4
Oost-Afrikaanse miljoenpoten Epibolus pulchripes
± 100 Rozenkevers Pachnoda Marginata
OVERIGE ZOOGDIEREN (aantal soorten = 4)
2
capibara’s Hydrochaeris hydrochaeris
2
Chileense poedoes Pudu puda
3
tweevingerige luiaards Choloepus didactylus
1 	West Afrikaans manenschaap Ammotragus lervia
sahariensis
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In Apenheul werken naast dierverzorgers nog zeker zoveel medewerkers
op andere afdelingen. In dit duo-interview vertellen twee medewerkers
over hun werk en ervaringen.
Victoria Farkas (47)

Iris de Winter (31)

werkt sinds een jaar als educator
bij Apenheul, binnen de afdeling
Kennis en Onderzoek. Daarnaast
schrijft ze kinderboeken.

is sinds een jaar directeur van het Apenheul
Natuurbehoudfonds (ANF). Eerder deed ze
voor Apenheul onderzoek naar de bedreigde
blauwoogmaki’s op Madagaskar. Ze begeleidt
ook Apenheuls ecoreizen naar Madagaskar.

&
Wat doe je precies bij Apenheul?
Victoria: ”Ik houd me bezig met alles
wat met educatie te maken heeft.
Van lesmateriaal voor scholen ontwikkelen tot bedenken wat er op de
borden in het park moet staan. De
afwisseling vind ik het leukst. Als ik
een bord over biodiversiteit maak,
bedenk ik tegelijkertijd wat gidsen
hierover kunnen vertellen tijdens
een rondleiding. Of
hoe ik het thema
kan gebruiken voor
een activiteit in de
meivakantie.”
Iris: ”Ik overzie het
Apenheul Natuurbehoudfonds. Ik monitor hoe het
gaat met de natuurbehoudprojecten die we
steunen. Hoe wordt het
geld gebruikt? Wat is
het effect van onze
inspanningen? Is onze
steun nog nodig?
Stichting ANF geeft
invulling aan de
natuurbehoud
doelstelling
van Stichting
Apenheul. Ik leg
verantwoording af
aan de Raad van
Toezicht. Ook zoek ik
naar nieuwe projecten.
En als ik ecoreizen naar
Madagaskar begeleid, neem ik
altijd een kijkje bij ons project
daar om te kijken hoe het
gaat.”

Wat vind je het leukst aan je werk?

Wat doe je aan duurzaamheid?

Iris: ”Dat ik met het ANF invloed heb op
natuurbescherming. Als onderzoeker op
Madagaskar zag ik bossen verdwijnen
en wat dat met de dieren doet. Ik
publiceerde erover, maar voor mijn
gevoel miste de belangrijkste stap. Met
het ANF kunnen we echt iets doen voor
apen en natuur. We planten nieuwe
bomen aan om versnipperde stukken
bos met elkaar te verbinden. Zo kunnen
bedreigde diersoorten elkaar beter
vinden en zich voortplanten.”

Iris: ”Ik kom op mijn elektrische fiets
vanuit Wageningen naar Apenheul, scheid
afval en eet alleen af en toe biologisch
vlees. Dat ik voor mijn werk veel vlieg,
vind ik lastig. Aan de andere kant leer
ik mensen daardoor wel over natuurbescherming.”

Victoria: ”Ik vind het leuk om kinderen
iets bij te brengen over de natuur, ze te
leren wat een aap of natuurbehoud
eigenlijk is. Vaak leren ze iets zonder dat
ze dat in de gaten hebben. Bijvoorbeeld
tijdens een activiteit afgelopen zomer.
Kinderen mochten nepfruit in de mond
van een namaak-orang-oetan gooien.
Behalve dat het een leuk spel is, leren
kinderen ook wat orang-oetans eten,
waar ze leven en hoe ze weten welke
vruchten rijp zijn.”

Op welke aap lijk jij het meest?
Victoria: ”Op een orang-oetan. Hun
creatieve en vindingrijke eigenschappen
komen goed van pas in mijn werk. En als
ik boeken schrijf, ben ik het liefst alleen
in mijn schrijfhuisje. Orang-oetans zijn
ook graag op zichzelf.”
Iris: ”Ik herken mezelf in een doodshoofdaap. Energiek, nieuwsgierig en
altijd actief. Naast mijn werk voor het
ANF geef ik namelijk ook lessen ‘Wildlife
Conservation’ aan de Universiteit
Utrecht, werk ik bij natuurorganisatie
Rewilding Europe, ben ik reisbegeleider
en organiseer ik safari’s voor studenten
om te kijken of zij verder willen in de
natuurbescherming.”
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Victoria: ”Naast af en toe
biologisch vlees eten en afval
scheiden, carpool ik naar mijn
werk en koop ik minder
kleding dan voorheen. En
bij voorkeur tweedehands.
Verder wil ik toekomstige
reizen binnen Europa met
de trein maken.”
Iris: ”Studenten vragen
weleens of het zin heeft
om in hun eentje iets
duurzaams te doen.
Maar als een hele groep
iets doet, heeft het al
effect. Kijk maar in de
supermarkt, het schap met
vegetarische producten is
zoveel groter dan vroeger.”

Wat mogen bezoekers
niet missen tijdens hun
bezoek aan Apenheul?
Iris: ”Het Madagaskargebied,
met al die verschillende soorten
die lekker hun eigen gang gaan.
Ze vertonen hun natuurlijke
speelgedrag en zien er goed uit.
Dat ik me al tien jaar inzet voor deze
dieren in het wild, maakt dit gebied
voor mij extra speciaal.”
Victoria: ”Het Apenboompad. Daar
komen de apen echt dichtbij. Sommige
zijn een tikje brutaal, maar ik houd van
dieren met karakter. ”

Een nieuw gebied voor aap, mens en natuur

NIEUWE BELEVING
IN APENHEUL
Eindelijk is het dan zover: Dit seizoen openen we het nieuwste gebied van Apenheul. Je ontdekt hier
meerdere loslopende apensoorten in een nieuw aangelegd natuurgebied en de grootste insectenmuur ter wereld. Verder is er een nieuwe horecagelegenheid met binnen-zitplaatsen en hebben we
voor kinderen een speelvoorziening geplaatst met als onderdeel een reusachtig houten gorillahoofd
om in te klimmen en klauteren. Kom snel langs en beleef het zelf!

8

ZOOJA AR 2 019/2 02 0

Kijk op apenheul.nl/apenheul-ontwikkelt voor de
laatste updates over het gebied of volg ons via
social media.

Waarom we vernieuwen
Apetrots zijn we, op het nieuwe gebied in ons prachtige
park. Het is namelijk alweer een tijd geleden dat er in
Apenheul voor het laatst een gebied van deze omvang is
vernieuwd. Veranderingen rondom duurzaamheid, dierwelzijn, beleving en nieuwe eisen van onze gasten vragen om
continue aanpassingen. Omdat we nu eenmaal niet alles
tegelijk kunnen aanpakken, hebben we gekozen voor de plek
in het park die de meeste winst oplevert voor aap, mens en
natuur. Dat werd het gebied rondom de in- en uitgang. In dit
alleroudste gedeelte van Apenheul begon oprichter Wim
Mager ooit met loslopende apen. Je vond hier bijvoorbeeld
het oude hoofdgebouw en de verblijven van de wolapen en
Zuid-Amerikaanse dwergapen.
Na een periode van brainstormen, ontwerpen en uittekenen
hebben we het oude hoofdgebouw begin 2019 gesloopt.
Sinds september 2019 zijn er in zeven maanden tijd twee
dierverblijven, een horecapaviljoen, een speeltuin, de
grootste insectenmuur ter wereld, vijf terrassen en twee
grote diergebieden met grachten, bomen en planten
gebouwd en aangelegd. Niet niks! Op de volgende pagina’s
vertellen we je wat al deze vernieuwingen betekenen voor
de apen, de natuur en natuurlijk voor jou als bezoeker.

Aap

Zes apensoorten in één gebied
In het vernieuwde gebied van Apenheul ontdek je meerdere
apensoorten. Zo lopen er in het nieuw aangelegde natuurgebied manteltamarins, zilver-oeistiti’s, rode titi’s en witgezichtsaki’s los tussen de bezoekers. Verder hebben we de

Apenheul ontwikkelt voor aap,
mens en natuur.
voormalige eilanden van de wolapen en de baardsaki’s
vernieuwd. Met ingang van het nieuwe seizoen vind je
hier witschouderkapucijnapen en zwarte brulapen. De wolapen en baardsaki’s zijn verhuisd naar een andere plek in
Apenheul.

Levende snackbar
Het natuurgebied waar de apen loslopen, noemen we het
‘voedselbos’. >>

ZOOJA AR 2 019/2 02 0
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Hier kunnen de apen namelijk zelf op zoek naar hun eten.
In de nieuw aangeplante bomen, oevers en de grootste
insectenmuur ter wereld valt voor de apen heel wat te
snoepen. Veel apen zijn bijvoorbeeld gek op insecten, waar
belangrijke voedingsstoffen in zitten. Wij vinden het
belangrijk om het zoeken naar voedsel (foerageren) bij de
apen te stimuleren. In het wild zijn de apen daar ongeveer
de helft van hun tijd mee bezig. Met het voedselbos
bevorderen we dit natuurlijke gedrag, dat bijdraagt aan
hun welzijn. Het voedselbos in deze vorm is trouwens
uniek in dierentuinen!

ontspannen en voedsel te zoeken. Hun lange ledematen
(vergeet die staart niet) komen véél verder dan je zou
denken. Bekabeling en andere potentieel gevaarlijke
onderdelen moeten dus buiten hun bereik zijn. Aan de
andere kant moeten onze dierverzorgers natuurlijk overal
goed bij kunnen. En dan nog iets: apen kunnen nogal
stinken, de kleine dwergapen misschien nog wel het meest.
Een sterke en natuurlijk duurzame luchtventilatie is daarom
essentieel. Al deze uitdagingen hebben we verwerkt in de
nieuwe verblijven, zodat ze voldoen aan alle voorwaarden
en eisen voor een goed verblijf.

Tegelijkertijd is zo’n enorme ‘snackbar’ voor onze voedingskundige best een uitdaging. Want hoe zorg je voor een
gebalanceerd dieet als de dieren een deel van hun voedsel
zelf vergaren? Hoewel apen giftige beplanting vaak herkennen en links laten liggen, nemen we het zekere voor het
onzekere en planten we niets giftigs aan. En vruchten van
de geplante fruitbomen vinden de apen misschien heerlijk,
maar passen vanwege de suikers niet altijd goed in hun
dieet. De bloesem en onrijpe vruchten weer wel. Daar
mogen de apen onbeperkt van eten. Onze voedingskundige
zal dus de nodige aanpassingen in het huidige dieet maken
om ervoor te zorgen dat alle apen op gezond gewicht blijven.

Mens

Bouwen voor apen
Bij het bouwen van binnen- en buitenverblijven voor apen
komt heel wat kijken. Apen zijn klimmers. Vooral in de
hoogte hebben ze dus uitdaging nodig en plekken om te
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Leren, eten en spelen

Als bezoeker kun je in het nieuwe gebied een heleboel
beleven en leren. In het voedselbos loop je tussen de apen
en bewonder je de dieren dus van heel dichtbij. De dierverzorgers geven hier (voeder)presentaties, waarbij je nog meer
over de dieren te weten komt. Behalve de apen staat ook de
lokale biodiversiteit in de schijnwerpers. Wat we daar
precies mee bedoelen, lees je verderop in dit artikel.
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Om jouw bezoek aan Apenheul op een regenachtige
dag comfortabeler te maken, hebben we ervoor gezorgd
dat je de apen uit het voedselbos bij slecht weer in hun
binnenverblijf kunt bewonderen. Verder heeft de nieuwe
horecagelegenheid – anders dan het oude Café Lazy Monkey
– zo’n vijftig binnenzitplaatsen. En… vanaf hier heb je ook
nog eens een uniek uitzicht op de apen!
Tot slot is er voor kinderen een gloednieuwe speeltuin
tussen de bomen naast de nieuwe horecagelegenheid.
Natuurlijk helemaal in Apenheul-stijl. Een onderdeel van dit
speelparadijs is namelijk een houten gorillahoofd van maar
liefst zes meter hoog en met drie verdiepingen om in te
klimmen en klauteren.

Kort rondje voor kort bezoek
Tot slot gaat met de komst van het nieuwe gebied een
langgekoesterde wens van veel seizoenkaarthouders in
vervulling. Via het nieuwe horecaplein kun je namelijk in
één keer doorlopen naar het laatste deel van de parkroute.
Hierdoor kun je niet alleen variëren in de route die je loopt,
maar is het ook makkelijker om een kort bezoek aan
Apenheul te brengen. Bijvoorbeeld om alleen de doodshoofdapen en het nieuwe gebied te bezoeken. Of om een
kopje koffie te drinken, terwijl de kinderen zelf de aap
uithangen in de nieuwe speeltuin. >>

DUURZAAMHEIDSWEETJES OVER HET GEBIED
• In tegenstelling tot de gesloopte gebouwen zijn
de nieuwe gebouwen helemaal gasloos. Net als
op andere plekken in het park gebruiken we hier
namelijk groene stroom.
• De verwarming in de nieuwe verblijven is
energiezuinig. Een warmtepomp haalt energie
(warmte) uit de binnen- en buitenlucht en
verwarmt daarmee de verblijven.
• We hebben volop materiaal hergebruikt, zoals
twintig kub aan materiaal van het oude hoofdgebouw voor de insectenmuren. Hout dat we
moesten kappen, gebruiken we voor klimstructuren voor de apen, voor de insectenmuren of
in de verblijven.
• De dierverblijven hebben duurzame en dynamische ledverlichting die het daglicht simuleert.
De helderheid en kleurtemperatuur worden
aangepast op de behoefte van de dieren. Dat
is ook nog eens extra energiezuinig!
• Door de komst van de insectenmuren en het
planten van meer (inheemse) bomen, planten en
bloemen neemt de biodiversiteit in het gebied
toe. Ook krijgen insecten zo meer ruimte.

APENHEUL ONTWIKKELT MET DANK AAN
Maison H, Aannemingsbedrijf Draisma, Van Mourik
Beekbergen, Hollander Techniek, Hellebrekers, ViForis,
Bilfinger Tebodin, BAM Infra, Gemeente Apeldoorn,
TVK Zoo Design, Tauw en de BankGiro Loterij.
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Na een bezoek aan het Doodshoofdapengebied kom je in
het nieuwe gebied. Drink je een (h)eerlijk kopje Lazy Monkey
koffie op het terras of vervolg je je route naar het voedselbos met de loslopende apen. Hierna loop je de gebruikelijke
route door het park. Aan het einde van je bezoek kom je
opnieuw langs het nieuwe gebied. Dan is het tijd voor een
hapje en drankje op één van de andere terrassen of om de
kinderen te laten spelen in de nieuwe speelvoorziening.
Extra bijzonder: Vanaf het terras zie je aan de ene kant de
apen klimmen en klauteren, terwijl de kinderen aan de
andere kant hetzelfde doen. Op drukke dagen vind je hier
ook extra horecapunten. Gezellig, en zo hoef je niet te lang
te wachten op iets lekkers om je dagje Apenheul mee af te
sluiten!

Natuur

(inheemse) loofbomen. Denk aan de zomereik, wintereik,
berk, beuk en verschillende fruitbomen. Deze ‘verloving’
draagt bij aan de biodiversiteit. In een uitheemse Douglasspar leven bijvoorbeeld maar zo’n dertig insectensoorten.
In een inheemse zomereik zijn dat er wel driehonderd!
Bovendien bieden de aangeplante heesters, vaste planten
en bloemen ruimte voor insecten, vogels, reptielen, kleinere
zoogdieren en natuurlijk de apen.
Verder hebben we een nieuwe gracht gegraven en de
bestaande gracht rondom de eilanden van de witschouderkapucijnapen en zwarte brulapen verlengd en gerenoveerd.
Water zorgt voor het aantrekken van andere dier- en
plantensoorten. Ook hierdoor krijgt de biodiversiteit dus
een impuls. De gelegenheid om de oevers opnieuw in te
richten hebben we met beide handen aangepakt. Er zijn
nu bijvoorbeeld uitgestrekte oevers, waar het krioelt van
de insecten en amfibieën. Tot slot hebben we twee eikenstronken in het gebied begraven als broedplaats voor het
vliegend hert.

Biodiversiteit ontwikkelen

De Veluwse natuur die je overal in Apenheul ziet, maakt
ons park uniek. Bovendien zijn Apenheul en het aan ons
grenzende Park Berg & Bos een waterrijk gebied. Dit zorgt
ervoor dat veel bijzondere diersoorten, zoals ijsvogels en
ringslangen, hun plek in onze buurt weten te vinden.
Biodiversiteit is een belangrijk thema in het nieuwe gebied.
We brengen het niet alleen maar onder de aandacht, maar
gaan het ook nog eens verder stimuleren.
Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door (uitheemse)
naaldbomen te vervangen door meer dan veertig nieuwe
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Leren over biodiversiteit
Wat natuurlijk het meest bijzonder is aan de natuur in
Apenheul, is dat er apen slingeren. Zij eten de planten en
insecten die het gebied rijk is. Tijdens jouw bezoek aan
Apenheul leer je alles over deze bijzondere kringloop. Welke
dieren komen hier allemaal voor? Hoe komen de dieren aan
hun eten? Hoe kun jij zelf zuinig omgaan met de natuur? Op
een verrassende manier krijg je hier het antwoord op tijdens
jouw bezoek.

Grootste insectenmuur ter wereld
Heel bijzonder is dat in het nieuwe gebied de grootste
insectenmuur ter wereld staat. Deze bestaat uit twee losse
muren met een gezamenlijke lengte van meer dan honderd
meter! De muren worden ingericht als een gigantisch
insectenhotel. Apenheul heeft het ontwerp zelf gemaakt.
De natuur in het gebied trekt allerlei dieren en insecten aan.
De insectenmuur biedt onderdak aan die dieren en insecten.
Denk aan inheemse bijen, kevers, rupsen, sprinkhanen en
pissebedden, maar ook aan reptielen, vogels en kleine
zoogdieren. Zij kunnen de muur gebruiken om te overnachten, schuilen, overwinteren of om zich voor te planten.

•H
 et ontwerp van de muren is afgestemd op de behoeften
van diersoorten. Inheemse bijen hebben bijvoorbeeld gaten
met een specifieke diameter nodig om zich in te nestelen.
Ook de ‘knoop’ tussen bamboestengels moet op precíes
de juiste plek zitten.
•D
 e insectenmuren zijn gemaakt van verschillende (hergebruikte) materialen. Stenen van het gesloopte hoofdgebouw
liggen bijvoorbeeld onderin de muur en vormen een
gangenstelsel voor kleinere zoogdieren en vogels.

HELP ONS VERDER ONTWIKKELEN
Stichting Apenheul is een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Wij zijn onafhankelijk en kunnen
extra financiële steun voor de verdere ontwikkeling
van ons park goed gebruiken. Bovendien gaat een
deel van onze inkomsten naar het Apenheul
Natuurbehoudfonds. Daarmee steunen we apen
en natuur in het wild. Help je mee?
• Word onze nieuwe sponsorpartner en lever met
jouw bedrijf een bijdrage aan de ontwikkelingen in
Apenheul. Kijk voor meer informatie op pagina 32.
• Maak een (eenmalige) donatie over voor Stichting
Apenheul via rekeningnummer NL81 RABO 0393
1880 00 en/of voor het Apenheul Natuurbehoudfonds via rekeningnummer NL06TRIO0197986145.
• Neem Apenheul op in je testament.
Meer weten? Neem dan contact op met de afdeling
Fondsenwerving via office@apenheul.nl of
tel. 055-3575700.

• De insectenmuur in het gebied met loslopende apen heeft
een extra functie. Door een speciale afzetting op de muur
fungeert het als een natuurlijke afscheiding van het
gebied, zodat de apen niet op het horecaterras springen.
• De muren zijn opgebouwd in compartimenten. Hierdoor
kunnen we stukken onderin gemakkelijk vervangen zonder
de hele muur te slopen.

ZOOJA AR 2 019/2 02 0
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apenheul KORT NIEUWS
Blij in de rij
Wat bumperkleven en
filerijden voor automobilisten
zijn, zijn wachtrijen bij de
horeca voor ons. Natuurlijk
kunnen we wachten niet
helemaal voorkomen, want
we willen natuurlijk wel dat
je salade vers is en je frietje
warm. Maar we kunnen er
wél voor zorgen dat je blij in
de rij staat. Vorig seizoen
hebben we daarom ‘buzzers’
getest bij horecagelegenheid
Jambo’s Place. Elke bezoeker
die een bestelling achterlaat,
krijgt een buzzer mee die
afgaat als de bestelling klaar
is. Ondertussen kunnen
bezoekers alvast een plekje
op het terras uitzoeken.
Bij restaurant Big Food
introduceerden we een
bestel-app. Terwijl kinderen
zich in de speeltuin uitleven,
kunnen ouders alvast een
bestelling plaatsen. Als de
bestelling klaarstaat, krijgen

Bezocht je Apenheul vorig
seizoen, dan heb je ongetwijfeld iets lekkers gekocht bij
één van onze horecapunten.
In 2019 hebben we het
assortiment namelijk
vernieuwd met allerlei
nieuwe, duurzame horecaproducten. Ook dit seizoen
staat de horeca-afdeling
weer een mooie klus te
wachten. In het nieuwe
gebied openen we namelijk
ook een nieuwe horecagelegenheid. Op het moment van

schrijven zijn we nog druk
bezig met het bepalen van
het assortiment. Dat het
(h)eerlijk wordt, staat vast.
Natuurlijk geven we de
voorkeur aan duurzame,
biologische en lokale
producten. En omdat
Apenheul gezonde voeding
tijdens een dagje uit wil
stimuleren, kun je ook voor
een alternatieve, gezonde
keuze bij ons terecht.
Wanneer kom jij proeven?

ze een sms. De buzzers en
de app zorgen voor minder
opstoppingen en maken het
wachten minder vervelend.
Bezoekers zijn enthousiast
en wij ook. We gaan deze
middelen dus verder
optimaliseren en in het
nieuwe seizoen ook
gebruiken!

Blikvanger
Ineens was hij er… Een immens
grote gorilla keek vanaf half
april tot eind oktober uit over
het Apeldoornse Marktplein
en was meteen het grootste
kunstwerk van de binnenstad.

Nieuw horecapunt

Het kunstwerk was een
geschenk van Apenheul aan
Apeldoorn en zette mensen
op een verrassende manier
aan het denken over de
natuur.

Voor echte
apenfans
Een leuke herinnering aan
je dagje Apenheul koop je
natuurlijk in onze souvenirshop. Sinds vorig seizoen
vind je hier een nieuwe serie
producten die helemaal
gebaseerd is op Apenheul
en de apen: van een megakleurplaat waar kinderen
met z’n allen tegelijk aan
kunnen kleuren tot ‘speldjes’
die leuk zijn voor kinderen
én volwassenen. Eén van de

meest populaire producten
uit deze Apenheul-lijn is toch
wel het Apenbordspel. Bij
deze ‘apenvariant’ van het
bekende ganzenbordspel
hebben de ganzen plaatsgemaakt voor apen. Bovendien
kom je onderweg de leukste
apenweetjes tegen, waarbij
de aap pas echt uit de mouw
komt. Heb jij het spel al in
huis?

Nieuwe bewoners
in het Madagaskargebied

GORDELVARI’S
De dieren in het Madagaskargebied kregen er vorig seizoen twee nieuwe bewoners bij: gordelvari’s
Portos en Ifat verhuisden naar ons park. Waarom vond deze verhuizing plaats? Hoe verliep de
kennismaking met de andere halfapen in het gebied? En hoe gaat het nu met Portos en Ifat?
Jonge aanwas
In Apenheul houden we al jaren twee
soorten mannelijke vari’s: rode en
zwartwitte vari’s. De twee zwartwitte
vari’s zijn al ruim op leeftijd. Ron, de
oudste, is al 28! We wilden de groep
graag uitbreiden met jonge dieren,
maar er waren geen zwartwitte vari’s
in andere dierentuinen die naar ons
park konden verhuizen. Er was wel een
ondersoort van de zwartwitte vari
beschikbaar: de gordelvari. In mei 2019
was het zover en verhuisden twee
halfbroers, Portos en Ifat, vanuit Zoo
Basel in Zwitserland naar Apenheul.

De conditie van gordelvari’s is sinds hun
aankomst enorm
verbeterd.

in hun vacht. De rug van een zwartwitte
vari is overwegend wit, terwijl die van
de gordelvari juist zwart is. Bovendien
hebben gordelvari’s een witte ‘gordel’
rond hun middel, wat meteen hun naam
verklaart.

Nieuwe gezichten
Portos en Ifat zouden uiteindelijk los
gaan lopen in het Madagaskargebied.
Daarom moesten ze eerst kennismaken
met de andere dieren in dit gebied. We
weten dat het introduceren van vari’s
een uitdaging is. Vari’s hebben veel tijd
nodig om aan elkaar te wennen. Daarom
lieten we Portos en Ifat stap voor stap
kennismaken met de andere dieren.
We begonnen in het binnenverblijf van
de zwartwitte vari’s. Toen de dieren
een beetje aan elkaar waren gewend,
mochten Portos en Ifat in juni voor het
eerst naar buiten met zwartwitte vari
Clef.

Zoek de verschillen

Levenslessen

Gordelvari’s zijn halfapen, net als de
andere dieren in het Madagaskargebied.
Ze lijken op het eerste gezicht veel op
de zwartwitte vari’s. Toch is er een
opvallend verschil als je kijkt naar de
verdeling van de zwarte en witte kleuren

Daar bleek dat de mannen nog veel
moesten leren. Ze verplaatsten zich
voornamelijk over de grond. Als ze al in
een boom klommen, was het een heel
gedoe om er weer uit te komen. Ook het
terugvinden van het binnenverblijf voor
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de nacht was een heel avontuur voor ze.
Bovendien waren Portos en Ifat niet echt
gewend aan andere soorten maki’s. Dat
ringstaartmaki’s niet gediend zijn van
nieuwsgierige gordelvari’s als er net
kleintjes in de groep zijn geboren, was
één van de wijze levenslessen voor Portos
en Ifat.
Toen de gordelvari’s het reilen en zeilen in
het gebied eenmaal snapten, mochten ze
kennismaken met de rode vari’s. Sommige
rode vari’s trokken zich niks aan van de
nieuwelingen. Anderen waren bang voor
Portos en Ifat of vonden het een leuk
spelletje om ze weg te jagen. Daarom zijn
nog niet alle vari’s tegelijkertijd buiten
geweest.

Met sprongen vooruit
Gelukkig zijn de gordelvari’s met sprongen
vooruitgegaan. Ze kunnen in de bomen
klimmen, weten dat eikels eetbaar zijn en
hun lichamelijke conditie is verbeterd. Ook
hun vacht ziet er beter uit. We weten dat
vari-introducties een kwestie van een
lange adem zijn. Daarom gaan we er in
de winter van 2020 mee verder. Als alles
meezit, ontdek jij Portos en Ifat in 2020
dan tussen alle andere dieren in het
Madagaskargebied!
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Apenheul werkt zo
duurzaam mogelijk. Bij alles
wat we doen, houden we
zoveel mogelijk rekening
met de natuur. Wat doen
onze medewerkers zelf
op het gebied van duurzaamheid? Laat je
inspireren!

Laura de Kruijs, projectcoördinator
”Bij deze vraag denk ik natuurlijk direct aan het
nieuwe gebied in Apenheul. Hier zet ik mij
samen met een groot team al bijna drie jaar
voor in. Duurzaamheid speelt een belangrijke
rol in de besluiten die we maken, zoals de
samen-werkingspartners die we kiezen. Maar
er komen bijvoorbeeld ook warmte-terugwininstallaties in het nieuwe gebied, we
hergebruiken veel
materialen en
passen slimme,
duurzame
ledverlichting
toe.”

Talitha Hendriks, parksteward
”Op een blauwe maandag heb ik op een
ecologische boerderij in India gewerkt. Daar
werd álles hergebruikt. Glazen potten werden
uitgekookt om te vullen met zelfgemaakte
pindakaas en kombucha. Alle
voedselresten gingen op de
composthoop, om daar
vervolgens de moestuin
mee te voeden. Thuis doe
ik dit op mijn eigen
manier. In de
kast staat een
‘wormenbak’
voor compost,
kruiden groeien
prima achter
het keukenraam en ik
bereid
maaltijden voor
meerdere dagen
voor aan mijn
aanrecht vol
jampotten.”

Martine Verheij, dierverzorger
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”Toen ik de vraag kreeg wat ik aan duurzaamheid
doe, was mijn eerste reactie: Weinig. Want ik heb
geen zonnepanelen en rijd geen elektrische auto.
Maar ik carpool wel en rijd zelden harder dan 100
kilometer per uur. Ik pak de fiets als dat kan en ben
flexitariër. Mijn vlees koop ik bij de boer en mijn
brood bij de bakker. Ik droog mijn was op een
wasrek en zet de verwarming een uur voordat ik
naar bed ga al lager. Volgens mij ben ik toch best
duurzaam bezig…”

Wouter Pons, online marketeer
”Ik doe veel kleine dingen, zoals
vaker vegetarisch eten, eerst een
warme trui aantrekken in plaats
van de kachel hoger zetten, of een
eigen tas meenemen naar de
supermarkt. Maar ik stel mijzelf ook
constant de vraag: ‘Kan dit
duurzamer?’ Dat lukt natuurlijk niet
altijd, maar bewuster omgaan met
duurzaamheid is de
eerste stap. En elk
klein beetje
helpt!”

Iris Schapelhouman,
dierverzorger

Wendy Cieremans,
vrijwilligerscoördinator

”Ik probeer iedere dag, zowel
thuis als op mijn werk, mijn best
te doen. Ik laat geen licht onnodig
aan, scheid mijn afval, pak de
fiets als dat kan en vang
regenwater op voor de planten
en het doorspoelen van de wc.
Daarnaast ben ik vegetariër,
gebruik ik biologische producten
en heb ik een tuin vol fruit en
bloemen voor de insecten. Ik
recycle materialen en ga bewust
om met de verwarming. Het ene
gaat mij beter af dan het andere,
maar ik doe mijn best. Alle
beetjes helpen.”

”De ecologische voetafdruk van
de gemiddelde Nederlander is 6,3
hectare. Dat zijn twaalf
voetbalvelden aan land voor
consumptie. Die van mij is
4,01 hectare. Nog steeds te
veel, dus daar ligt een
uitdaging. Ik ‘consuminder’ en
maak bewuste keuzes. Sinds
kort gebruik ik een shampoobar,
een stuk zeep, in plaats van een
plastic shampoofles. Een
minimale bijdrage op het grote
geheel, maar als ik 50 mensen
kan inspireren om ook een
shampoobar te gebruiken, dan
zijn dat alweer 200 plastic
flessen minder.”
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APENHEUL VOOR APEN
& NATUUR IN HET WILD
Apenheul zet zich wereldwijd in voor natuurbehoud. Met het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) steunen we apen en hun leefgebieden in het wild. Een deel van de opbrengst
van Apenheul gaat naar de projecten van het ANF. En daar hebben niet alleen de apen,
maar ook de lokale bevolking en natuur baat bij. Natuurlijk gaan we hier in 2020 mee
verder én richten we onze aandacht op een nieuw project.

Update geelstaartwolaap-project
Het ANF coördineert sinds 2004 het geelstaartwolaapproject in Los Chilchos in Peru. We hebben lokale boeren
getraind om op een verantwoorde manier koffie te produceren.
Eerder kapten de boeren grote stukken bos voor het houden
van hun vee. Door deze alternatieve bron van inkomsten is
dat niet meer nodig. Apenheul koopt de ‘Lazy Monkey koffie’
voor een eerlijke prijs in en schenkt deze aan alle gasten. De
boeren hebben nu voldoende inkomsten en de bossen – waar
onder andere de zeldzame geelstaartwolaap leeft – blijven
intact.

Het ANF heeft de boeren in Los Chilchos jarenlang intensief
ondersteund met de productie van koffie. We willen de
boeren nu zelfstandiger laten werken, zodat ze minder
afhankelijk van ons zijn. Daarom hebben de boeren onlangs
een aanbod gekregen om zich aan te sluiten bij een lokale
koffiecoöperatie. Deze FairTrade-coöperatie ondersteunt de
boeren op technisch gebied en helpt om de kwaliteit en de
productie van de koffie te verhogen. Zo kunnen de boeren op
eigen benen staan en kan het ANF zich richten op de verdere
bescherming van de bossen en de biodiversiteit in Peru.

Nieuwe ecoreizen naar Madagascar
Een ander groot ANF-project is het blauwoogmaki-project op
Madagaskar. Op dit Afrikaanse eiland beschermen we de

NIEUWE ANF-DIRECTEUR
Primatologe Iris de Winter is per 1 mei 2019 de nieuwe
directeur van het ANF. Iris is al langer betrokken bij het
ANF. Ze deed onderzoek naar de bedreigde blauwoogmaki’s op Madagaskar en ook ging ze mee als reisleidster naar Madagaskar. Maak kennis met Iris in de
rubriek ‘Even voorstellen’ op pagina 7.
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In 2020 blazen we de
ecoreizen naar Madagaskar
nieuw leven in.
ZOOJA AR 2 019/2 02 0

In 2019 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:
Naam project

Plaats waar het project zich afspeelt

Geelstaartwolaap-project
Blauwoogmaki-project
Bonobo-project
Orang-oetan-project
San Martin titi-project
Kroonsifaka-project
Witwanggibbon-project
Gouden leeuwapen-project
Berg-oeistiti-project

Peru (Zuid-Amerika)		
Madagaskar (Afrika) 		
Democratische Republiek Congo (Afrika)
Indonesië (Azië) 		
Peru (Zuid-Amerika) 		
Madagaskar (Afrika) 		
Laos (Azië) 		
Brazilië (Zuid-Amerika)		
Brazilië (Zuid-Amerika)		

Bedrag
€ 50.760
€ 2.000
€ 15.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 5.000

Totaal			€82.760

bedreigde blauwoogmaki’s en hun leefgebied. De lokale
bevolking op Madagaskar is arm. Mensen kappen de bossen
voor inkomsten en jagen op de blauwoogmaki’s voor hun
vlees. Een alternatieve inkomstenbron voor de lokale
bevolking is ecotoerisme. Toeristen komen naar Madagaskar
voor de bijzondere natuur en dat stimuleert de bevolking om
er zuinig op te zijn. Toerisme levert immers geld op. In 2020
blazen we de ecoreizen nieuw leven in. Reisorganisatie SNP
Natuurreizen wil samen met Apenheul ecoreizen naar
Madagaskar organiseren. Wij zijn ontzettend blij met dit
aanbod en hopen ook volgend jaar weer veel toeristen kennis
te laten maken met ons natuurbehoudproject en de blauwoogmaki’s op Madagaskar.

Nieuw project voor berg-oeistiti’s in Brazilië
In 2019 zijn we gestart met de ondersteuning van een nieuw
natuurbeschermingsproject voor berg-oeistiti’s in Brazilië.
Deze dwergapen leven in het Atlantisch regenwoud en
worden ernstig bedreigd door boskap. Hun leefgebied is sterk
gefragmenteerd. Daardoor raakt de populatie geïsoleerd en
kunnen de berg-oeistiti’s zich moeilijk voortplanten. Daarnaast hebben de berg-oeistiti’s last van concurrentie door
andere soorten dwergapen die er niet van nature voorkomen.
Bovendien zorgt dit ook voor hybridisatie (kruisingen tussen
twee soorten). Hierdoor kan de oorspronkelijke soort verloren
gaan, wat weer een gevaar is voor de biodiversiteit.
Het ANF draagt bij aan de bouw van een verblijf voor
berg-oeistiti’s. Hier worden berg-oeistiti’s opgevangen en
kunnen ze zich rustig voortplanten. Vervolgens worden ze
uitgezet in het wild op een geschikte locatie zonder bedreigingen. Aan het gebouw wordt momenteel hard gewerkt.
Ondertussen kwamen er afgelopen zomer twee Braziliaanse
stagiaires naar Apenheul om de kunst van het verzorgen van
dwergapen af te kijken. Zij hebben inzichten opgedaan over
het dieet, de gezondheid en sociaal gedrag van dwergapen.
Die kennis kunnen zij in Brazilië gebruiken bij de zorg voor

25 JAAR ANF
Op 16 november 2019 bestond het ANF 25 jaar. Dat
vieren we in het voorjaar van 2020 met een groot
‘charity dinner’ voor relaties, waarvan de opbrengst
naar het ANF gaat. Tijdens de avond bedanken we
onze relaties voor hun steun en blikken we vooruit.
De thema’s duurzaamheid en natuurbehoud zijn
actueler dan ooit. We hopen daarom op mooie en
duurzame samenwerkingen om de ANF-projecten
te kunnen blijven ondersteunen.

de dieren, maar ook om het verblijf op de juiste manier in
te richten en het welzijn van de dieren te bevorderen. Ook
staat er een nieuwe workshop in Brazilië gepland waar
een Apenheul-medewerker de nodige kennis zal delen.

Inkomsten voor het ANF
Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar het
ANF. Daarnaast halen we in het park geld op voor het ANF.
In 2019 heeft de inzet van vrijwillige gidsen tijdens rondleidingen een prachtig bedrag van € 8.848,- opgeleverd. Ook
zijn we trots op alle gidsen en medewerkers die voor maar
liefst € 16.774,- aan sleutelhangers voor het ANF hebben
verkocht. Het arrangement ‘Dierverzorger voor één dag’
leverde nog eens € 4.950,- op. Het spreekt voor zich dat we
hier ontzettend blij mee zijn. Iedereen bedankt voor zijn of
haar inzet!

HET ANF STEUNEN?
• Koop een ANF-sleutelhanger
bij de horeca of souvenirshop
in het park.
• Drink onze ‘Lazy Monkey koffie’
(ook te koop in onze souvenirshop en op peeze.nl).
• Maak een donatie over via
NL06TRIO0197986145 t.n.v.
Apenheul Natuurbehoudfonds.
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GASTCOLUMN

Apenheul, apen,
architectuur
en China
Geboren en getogen in Apeldoorn kwam
ik al van kleins af aan in Apenheul. Echt
betoverd werd ik pas als tiener, toen ik
als weekendwerker in de dierverzorging
ging werken en een ‘wonderschoon
meisje’ leerde kennen. Gyasi was haar
naam, dat ‘wonderful child’ betekent in
het Swahili. Ze werd geboren in mijn
eerste werkweekend bij de gorilla’s.
Ik zag haar opgroeien in de zes jaar
dat ik met haar werkte. Omdat haar
Nederlandse taalvaardigheid een beetje
achterbleef, moest ik goed observeren
wat ze wilde zeggen en hoe ze zich
voelde. Door het observeren van Gyasi
in de groep en op het gorilla-eiland
veranderde mijn kijk op onze menselijke
leefomgeving blijvend.

Martijn de Geus tekende als
architect het ontwerp van het
nieuwe gebied in Apenheul.

Ik dacht: Als we zo ons best doen om
voor gorilla’s een leefomgeving te maken
die aansluit bij hun natuurlijke gedrag,
dan wil ik dit voor mensen doen.
Vergelijk de principes van Apenheul
maar eens met die van de dierentuin van
Berlijn, waar je alle dieren in betonnen
hokken ziet. Dat deed mij sterk denken
aan onze hedendaagse appartementengebouwen, waarin wij ook zo’n betonnen
hok hebben. Moderne steden richten we
in als de slechtste dierentuinen, met
mensen die leven als dieren in kooien.
Dat wilde ik veranderen. Mijn ervaring
in Apenheul inspireerde mij om architect
te worden.
Tijdens mijn studie aan de TU Delft deed
ik na het winnen van een prijsvraag een
poging om een klein, duurzaam en
volledig begroeid gebouwtje te bouwen.
Vanuit het vakgebied en de universiteit
was daar veel weerstand tegen. Omdat
Nederland voor mijn gevoel nog niet
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openstond voor mijn ideeën, vertrok
ik tien jaar geleden naar China. In de
Chinese cultuur zijn mens en natuur in
harmonie, kent de architectuur andere
uitgangspunten en kon ik in de leer bij
de Chinese professor Xiaodong Li. Ik was
zijn eerste buitenlandse student en ik
heb de afgelopen jaren onder zijn
mentorschap, samen met mijn vrouw,
in Beijing mijn eigen architectenbureau
op kunnen zetten.
Twee jaar geleden tipte een oud-collega
mij om weer eens bij Gyasi langs te
komen. Zo stond ik na jaren, middenin
de winter, weer op het gorilla-eiland.
Dit keer met Apenheul-directeur Roel
Welsing. Dat was de start van een
nieuwe samenwerking voor de eerste
grootschalige herontwikkeling sinds
vijftien jaar in Apenheul. Met een team
van specialisten uit vakgebieden als
dierverzorging, educatie, biologie,
bezoekersbeleving en techniek dachten
we na over een nieuw gebied, waar het
stimuleren van biodiversiteit voorop
zou staan.
Geen grootse nieuwe gebouwen.
Een duurzame uitstraling, zonder dat
aan mensen op te dringen. Een landschappelijk gebied, waarin de lokale
biodiversiteit van de Veluwe te zien
is, als toevoeging op wat Apenheul
al uitstraalt. Nieuwe gebouwen die
onderdeel zijn van het landschap en
het oude hoofdgebouw als basis voor
’s werelds grootste insectenhotel.
Dat waren de uitgangspunten voor het
nieuwe gebied. Wat het resultaat van
die samenwerking is? Dat kunnen jullie
nu zelf bewonderen.

M a r tijn

apenheul KORT NIEUWS

27

nieuwe
gidsen

De afdeling Kennis en
Onderzoek van Apenheul is
in 2019 uitgebreid met 27
nieuwe gidsen (vrijwilligers).
De gidsen in Apenheul
hebben een belangrijke rol in
het uitdragen van onze
missie: liefde voor dieren en
natuur stimuleren. Jaarlijks
ontmoeten de gidsen duizenden bezoekers tijdens
educatieve activiteiten in het
park. Ook geven ze zakelijke
rondleidingen vanuit onze
congreslocatie De St@art.
Op een leuke en leerzame
manier brengen zij bezoekers

iets bij over bijvoorbeeld
de dieren, natuurbehoud,
soortbehoud en duurzaamheid. Na een succesvolle
werving en het afronden
van een speciale opleiding
mochten de 27 nieuwe
gidsen in maart 2019 aan
de slag in het park. De totale
groep bestaat nu uit maar
liefst 88 vrijwilligers: een
mix van ervaren en minder
ervaren gidsen en van jong
en oud. Wij wensen alle
gidsen ook dit seizoen weer
veel plezier en succes in het
park!

Biodiversiteit Apetrots op
‘Apentrots’
meten
2020 staat in het teken van
de opening van ons nieuwe
gebied. Het thema biodiversiteit speelt hierbij een grote
rol. In Apenheul staan we
immers voor natuurbehoud.
Op pagina 8 lees je meer over
de manier waarop wij in het
nieuwe gebied bijdragen aan
de lokale biodiversiteit.
Natuurlijk willen we ook
weten of onze aanpak
effectief is en welke impact
die heeft. Daarom gaan we
speciale biodiversiteitsmetingen doen. Samen met
ecologisch adviesbureau
Tauw brengen we in kaart
welke plant- en diersoorten
er allemaal in het gebied
voorkomen. Dit meten we in
het voorjaar, in de zomer én
in het najaar van 2020. De
verschillende seizoenen

hebben namelijk invloed
op de aanwezigheid van
planten- en diersoorten. De
uitkomsten geven een goed
beeld van het effect van onze
inspanningen. Want hoe
meer soorten aanwezig zijn,
hoe groter de biodiversiteit.
Bovendien kunnen we
dankzij de uitkomsten
eventuele verbeteringen
doorvoeren.

Afgelopen jaar hebben we
ons lesprogramma Apentrots
in een nieuw jasje gestoken,
samen met JOGG Apeldoorn,
Accres Sportstimulering en
het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). Met dit lesprogramma ontdekken basisschoolleerlingen wat ze van
apen kunnen leren over
gezond eten en bewegen.
Voorheen was het lesprogramma bedoeld voor
leerlingen uit groep 6. Nu
geven we de lessen aan
leerlingen uit groep 7. De
lesinhoud sluit namelijk
beter aan bij de kennis
en belevingswereld van
kinderen uit deze groep. We
bieden scholen een compleet
en gevarieerd programma
aan. Leerlingen krijgen eerst
een les van Apenheul en het
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CJG over gezond eten en
drinken. Daarna verzorgt
Accres Sportstimulering een
echte ‘apen-beweegles’. De
afsluitende les is in Apenheul. Leerlingen krijgen een
speciale ‘Apentrots-rondleiding’ en staan oog in oog met
de apen zelf. De inhoud van
het lesboek is ook herzien en
meer gericht op gedragsverandering. Leerlingen sluiten
een les nu af met een DEAL!:
een afspraak die zij met
zichzelf maken om bijvoorbeeld gezonder te eten of
meer te bewegen. Met
Apentrots hopen we ook in
2020 weer veel leerlingen te
inspireren. Van apen kunnen
ze namelijk als geen ander
leren wat een gezonde
leefstijl is en waarom dat
zo belangrijk is!
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Hoe Apenheul werkt
aan dierwelzijn

HET BESTE
VOOR DE APEN

Dierwelzijn loopt als een rode draad door de geschiedenis van Apenheul. Sterker nog, het was één
van de redenen waarom Wim Mager Apenheul in de jaren ’70 heeft opgericht. De manier waarop
dierentuinen hun dieren destijds huisvestten, was in Wims ogen niet de juiste. Zijn idee: als
dieren zich ‘goed’ voelen, gedragen ze zich zo natuurlijk mogelijk en zijn ze het leukst om naar te
kijken. Wim wilde dieren in grote, sociale groepen houden, in ruime, natuurlijke verblijven en waar
mogelijk los tussen de bezoekers. Principes die wij vandaag de dag nog steeds hanteren.
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Dierwelzijn: nog niet zo eenvoudig
Apenheul is opgericht met soortbehoud en natuureducatie
als belangrijkste doelen. Daar werken we elke dag aan. Met
fokprogramma’s houden we bedreigde diersoorten in stand
en in ons park leren we onze bezoekers meer over dieren en
natuurbescherming. Het houden van dieren is een grote
verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat onze dieren
recht hebben op de hoogst mogelijke vorm van dierwelzijn.
Maar dierwelzijn is meer dan dieren eten geven en zorgen voor
een dak boven hun hoofd. Voeding, groepssamenstellingen,
keuzes kunnen maken, verrijking en veterinaire zorg hebben
allemaal invloed op dierwelzijn. Met gemak schrijven we hier
heel ZooJaar over vol, maar laten we beginnen met een paar
concrete voorbeelden van de manier waarop we aan dierwelzijn werken.

Apenheul staat internationaal bekend
als een toonaangevende dierentuin op het
gebied van dierwelzijn en huisvesting.
1. Huisvesting
Dierverblijven zijn een essentieel onderdeel van dierwelzijn.
In de loop der jaren hebben we veel kennis opgedaan om
verblijven zo te ontwikkelen en in te richten, dat ze goed
passen bij de behoeften van specifieke diersoorten. De
grootste uitdaging hierbij is het vinden van de balans tussen
dierwelzijn en bezoekersbeleving. Dieren moeten bijvoorbeeld
de ruimte hebben om zich terug te trekken, maar we willen ook
dat bezoekers de dieren kunnen zien. In Apenheul is dierwelzijn
altijd leidend. Het kan dus voorkomen dat dieren soms minder
goed zichtbaar zijn. Wel geven we bezoekers zoektips met hulp
van speciale plattegronden en borden in het park. Bovendien
lopen er altijd dierverzorgers rond die weten waar de dieren
zitten.

dierwelzijnscore. Vanuit drie invalshoeken brengen we het
welzijn van de dieren in kaart: gedragsobservaties, resources
en vragenlijstobservaties. Uit gedragsobservaties valt
bijvoorbeeld op te maken of een dier ontspannen is, wat iets
zegt over welzijn. Resources zijn alle dingen die een dier nodig
heeft, zoals klimstructuren, schuilmogelijkheden en voldoende
ruimte om te bewegen. De vragenlijstobservaties worden door
de dierverzorgers ingevuld. Zij zien de dieren het meest, dus
hun kijk op (het gedrag van) de dieren is belangrijk. Alle uitkomsten vormen een score, die laat zien wat we aan dierwelzijn
doen en wat we eventueel kunnen verbeteren. Jessica van
Mildert, student Animal Sciences aan de Wageningen
Universiteit, heeft deze pilotstudie in 2019 uitgevoerd.
Maar ontwikkelingen rondom dierwelzijn staan nooit
stil. Daarom zijn we hier constant mee bezig en
blijven we door ontwikkelen, om een zo goed
mogelijk beeld van dierwelzijn in Apenheul
te krijgen.

2. Voeding
Goede, gebalanceerde voeding is lang een onderbelicht aspect
van dierwelzijn geweest. Gelukkig is er steeds meer aandacht
voor. Het dieet van de apen in het wild is anders dan de
voeding die wij ze kunnen bieden. Zo bevat wild fruit veel
meer vezels en minder suiker dan het fruit dat wij hier kennen.
Daarom heeft Apenheul een voedingsspecialist in dienst. We
kunnen de apen misschien niet dezelfde vruchten geven als in
het wild, maar wel voeding met dezelfde voedingsstoffen. Met
speciale programma’s kan de voedingsspecialist dit uitrekenen.
De apen in Apenheul eten bijvoorbeeld relatief veel groente
zoals witlof, andijvie en wortel, omdat de voedingsstoffen in
‘onze’ groente beter overeenkomen met hun wilde dieet. En
een voordeel: In Apenheul krijgen de dieren áltijd voldoende
te eten, terwijl de apen in het wild soms lang naar voedsel
moeten zoeken of hongerige concurrenten op de loer liggen.

3. Meten is weten
Naast het meten van de tevredenheid van onze bezoekers
en medewerkers zijn we in 2019 ook gestart met het meten
van de tevredenheid van onze dieren. Dit doen we met een

EERSTE DIERWELZIJNCONGRES IN APENHEUL
Apenheul is in maart 2020
het decor van het allereerste
EAZA Animal Welfare Forum.
We organiseren dit driedaagse congres samen met de Europese vereniging van
dierentuinen (EAZA). Dierentuin-professionals,
experts en wetenschappers op het gebied van
dierwelzijn komen samen om kennis uit te wisselen
en de vertaalslag te maken tussen theorie en
praktijk. Veel Europese dierentuinen wilden dit
congres maar wat graag organiseren. Omdat
Apenheul een toonaangevende dierentuin is op het
gebied van huisvesting en dierwelzijn én we een
prachtige congreslocatie hebben, zijn wij gekozen
om een podium te geven aan dit congres. En daar
zijn we trots op.
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Een dag uit het leven van

TEAM OPERATIONELE
ZAKEN
Je staat er misschien niet altijd bij stil: Tijdens het seizoen

krijgen we versterking van zo’n 250 medewerkers op de afdeling
Operationele Zaken. Daaronder vallen de horeca, bezoekersservice, souvenirshop en banqueting. Kars en Nina zijn twee van de

vijf coördinatoren die de medewerkers hier aansturen. Kars heeft
met name de leiding over de horecateams en Nina over de medewerkers van de bezoekersservice. Ze werken ook op elkaars
afdeling. Hoe gaat het er daar aan toe?
Waarom wilde je bij Apenheul
werken?
Kars: ”Ik heb een achtergrond in de
hotellerie en restaurantwereld. Bij
Apenheul kan ik die ervaring combineren met mijn affiniteit voor dieren.
En door de idealen van Apenheul, zoals
duurzaamheid en goed zijn voor de
wereld. Bij veel collega’s zie ik dat
idealisme ook. Veel seizoenmedewerkers komen na de winter weer terug
omdat ze zich zo betrokken voelen
bij Apenheul.”
Nina: ”Na mijn studie kon ik bij
Apenheul aan de slag als vakantiekracht in de souvenirshop. Daarna
kreeg ik steeds de mogelijkheid om
door te groeien. Kassawerk, meedraaien bij de receptie en uiteindelijk
leidinggeven. Nog steeds heb ik veel
mogelijkheden, ik leer heel veel.”

Hoe ziet een werkdag in het
seizoen eruit?
Nina: ”Ik stuur vooral de medewerkers
van de bezoekersservice aan. Dat is
de plek waar alle gasten binnenkomen.

Kars Riphagen (32) begon in 2018
als coördinator Operationele Zaken
bij Apenheul. Zijn focus ligt op het
aansturen van de horecamedewerkers in het park.
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Hoe de dag er precies uit ziet, hangt af
van de drukte. Wij controleren de kaartjes, geven plattegronden mee, verkopen
seizoenkaarten en parkeerkaarten,
geven bezoekers aapvrije tassen voor
hun spullen mee en beantwoorden
vragen. Als de piek voorbij is, doe ik
administratief werk. In de middag
wordt het bij de uitgang drukker. Dan
bedienen we de draaimolen, helpen
we bezoekers in de souvenirshop en
maken we schoon. En als er klachten
zijn, handel ik die af.”
Kars: ”Ik stuur vooral de horecateams
aan. We starten de dag met een
gezamenlijke bijeenkomst. Verwachten
we grote drukte? Zijn er bijzonderheden? Daarna gaat iedereen naar zijn
eigen afdeling, want er zijn meerdere
horecapunten in het park. Ik controleer
of alles klaarstaat voor de hongerige
menigte. Zijn de broodjes vers belegd?
De koffiemachines warm? En alle
producten op voorraad? Verder beweeg
ik de hele dag mee met de piekmomenten per horecapunt. Ik monitor of er
voldoende medewerkers zijn en of
iedereen zijn werk kan doen. Soms
moet ik een kassastoring of een
kapotte frituur afhandelen. Ik onderhoud ook het contact met de uitzendbureaus die hier inhouse zitten om
ervoor te zorgen dat er altijd genoeg
medewerkers zijn.”

Wat doen jullie in de winter?
Kars: ”Als coördinatoren werken we
door en bereiden we ons voor op het
nieuwe seizoen. Afgelopen winter
hebben we bijvoorbeeld het assortiment voor het nieuwe horecapunt
bedacht. Dat vind ik een leuke uitdaging: continu de afweging maken
tussen wat lekker is en wat past bij
onze idealen. Dus geen saucijzenbroodje met palmolie, maar wel een lokaal
geproduceerde empanada.”

Nina Aalders (26) werkt zeven seizoenen bij Apenheul. Ze begon in 2014 als
vakantiekracht in de souvenirshop. Nu
stuurt ze als coördinator Operationele
Zaken vooral de medewerkers van de
bezoekersservice aan.

Nina: ”We werven dan ook nieuwe
medewerkers en onderhouden contact
met medewerkers die na de winter bij
ons terug willen komen. We sturen
nieuwsbrieven en organiseren feestjes.
En vlak voor het nieuwe seizoen is er
een speciale kick-off met activiteiten
in het park om elkaar te leren kennen.”

Wat vind je het leukst aan je
werk?
Kars: ”Dat ik een jonge groep mensen
mag aansturen. Bij aanvang van een
nieuw seizoen staan er elke keer weer
bekende en nieuwe gezichten voor me.
Ik vind het mooi om te zien dat zo’n
diverse groep in een relatief korte
periode samensmelt tot één team.
En dat ik daar invloed op heb.”
Nina: ”Dat ik zoveel verschillende
dingen kan doen. Van bezoekers
te woord staan tot administratieve
taken of even sparren met mijn
horecacollega’s. Die afwisseling vind
ik fijn. Ik kom eigenlijk nooit thuis met
het gevoel dat ik me heb verveeld.”

Wat doe je aan duurzaamheid
in je werk?
Kars: ”Je kan beter vragen: wat niet?
We kiezen bewust voor duurzame,
biologische of lokaal geproduceerde
horecaproducten. Onze hamburgers
komen van een biologische boerderij
uit de buurt, waar de dieren een goed
leven hebben gehad. Zo heeft bijna elk
product een verhaal. We onderzoeken
nu ook of we overgebleven horecaproducten kunnen aanbieden via de app
Too Good To Go. Dan kunnen mensen
bijvoorbeeld niet-verkochte broodjes
van die dag bij ons ophalen. En gaan
we voedselverspilling tegen.”
Nina: ”Seizoenkaartpassen kunnen
meerdere seizoenen mee. Inmiddels
versturen we kortingsbonnen voor

Veel medewerkers komen na de winter terug
omdat ze zich betrokken voelen bij Apenheul.
seizoenkaarthouders digitaal om
papierverspilling tegen te gaan.
Daarnaast zie je in de souvenirshop
zo min mogelijk plastic spullen.”

Welke reactie van een bezoeker
of collega vergeet je niet snel?
Nina: ”Een bezoeker vond het hier zo
geweldig dat hij spontaan besloot geld
uit te delen aan onze medewerkers.
Een gekke actie, maar ook een groot
compliment.”
Kars: ”Mijn collega’s en ik hielpen
een stel in het park met een kapotte
scootmobiel. We hebben de scoot-
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mobiel naar een horecapunt geduwd
en de mensen opgevangen met koffie
en gebak. De Technische Dienst belde
ondertussen een monteur. Daarna
hebben we het stel naar de uitgang
begeleid en vrijkaartjes meegegeven
om hun dagje uit over te doen. Later
lieten ze een bedankje achter op
Facebook en kwamen ze ons gedag
zeggen toen ze weer in het park waren.
Heel leuk als mensen dat doen. Maar
het allerleukste vind ik medewerkers
die lol hebben en dat uitstralen naar
bezoekers. Hoe druk of hectisch het
ook is, dat werkt altijd aanstekelijk.”
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TALAPOINS:
APENHEULS
NIEUWSTE
APENSOORT
In 2019 kwam er een nieuwe apensoort naar Apenheul: de noordelijke
talapoin. Twee mannetjes, Lucas en Wyse, verhuisden vanuit opvangcentrum Stichting AAP naar ons park. De talapoins zitten voorlopig achter
de schermen, zodat ze rustig kunnen wennen. Wat maakt deze kleinste
apen van Afrika zo bijzonder? En waarom wil Apenheul ze graag
huisvesten?

Kleinste apen van Afrika
Talapoins zijn de kleinste apen van Afrika. Ze worden ook wel
mangrove-apen of dwergmeerkatten genoemd. Talapoins zijn
nauw verwant aan de echte meerkatten. Er bestaan twee
soorten talapoins: de noordelijke talapoin (die je in Apenheul
ziet) en de zuidelijke talapoin. In het wild is de Congo-rivier
de geografische grens tussen deze soorten. De noordelijke
talapoins komen voor in Gabon, Kameroen, Noordwest-Angola
en de Republiek Congo. Daar wonen ze in moerasbossen,
mangroves en laaglandbossen vlakbij rivieren. In de dichte
begroeiing zoeken ze naar voedsel en verbergen ze zich voor
roofdieren.

Zwemkampioenen
Talapoins leven in grote, sociale groepen van dertig tot soms
meer dan honderd apen. In zo’n groep leven meerdere
volwassen mannen, twee keer zoveel volwassen vrouwen
en hun jongen. De vrouwen zijn dominant, maar de mannen
beschermen de groep. Als talapoins op zoek gaan naar eten,
lopen een paar volwassen mannen als gidsen vooraan. Achteraan lopen de ‘bodyguards’ om de groep te bewaken. Een groep
talapoins splitst zich regelmatig op in kleine groepjes. Als
talapoins in zo’n subgroepje op een tak zitten om te vlooien,
te rusten of te slapen, strengelen ze hun staarten in elkaar.
Dit doen ze voor de veiligheid. Als één talapoin schrikt, slaat
de schok van staart tot staart over en worden alle dieren

26

gewaarschuwd. Voor een beetje water zijn talapoins
trouwens niet bang. Om aan eventuele roofdieren te
ontsnappen springen ze gerust in het diepe, want talapoins
zijn uitstekende zwemmers!

Hamsteren
Talapoins zoeken hun voedsel in de verschillende lagen
van het regenwoud: van de grond tot in de boomtoppen.
In vergelijking met andere meerkatsoorten eten ze meer
insecten. Hun dieet bestaat voor 58% uit fruit, zaden en noten
en voor 35% uit insecten. Voor de rest staan er bladeren,
blad- en bloemknoppen, bloemen, waterplanten, wortels,
knollen en af en toe een gewerveld dier of een vogelei op het
menu. In de vroege ochtend en aan het begin van de avond
zoeken talapoins voornamelijk naar fruit. Insecten vangen en
eten ze de hele dag. Wist je trouwens dat talapoins experts
zijn in het vangen van zoetwatergarnalen? Die vissen ze al
duikend en zwemmend uit het water. Net als andere meerkatten hebben ze wangzakken. Daarin kunnen ze voedsel
tijdelijk bewaren, om het later op te eten. Doordat talapoins
veel plantaardig voedsel eten, dragen ze ook bij aan het
verspreiden van zaden in het bos.

Nieuw, succesvol fokprogramma
Talapoins hebben het in het wild steeds moeilijker en
soortbehoud is dan ook belangrijk. In dierentuinen komen
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talapoins echter niet veel voor. In 2005 bestond de populatie
uit maar 32 dieren in zeven dierentuinen: 22 mannetjes en tien
vrouwtjes. Er waren geen gezonde jongen. Om te voorkomen
dat de soort binnen enkele jaren zou verdwijnen, verhuisden
meerdere talapoins van de ene naar de andere dierentuin om
de populatie te vergroten en zo tot betere fokresultaten te
komen.
De beste fokresultaten zijn bekend bij kleine groepen talapoins
met een aantal volwassen en jonge mannetjes en een aantal
volwassen vrouwen. Dit zorgt voor voldoende activiteit en
sociale interactie. De kans dat de dieren zich succesvol
voortplanten, is dan groter. Als voorbeeld is gekeken naar
het fokprogramma van de doodshoofdapen. Daar worden
fokgroepen samengesteld met één of twee volwassen
mannen, zo’n zeven tot tien volwassen vrouwen en hun
nakomelingen. Inmiddels is er in 2019 een Europees fokprogramma (EEP) voor talapoins opgericht. En het resultaat
mag er zijn: de populatie is gegroeid naar bijna vijftig dieren
in negen dierentuinen.

Talapoins en doodshoofdapen:
zoek de verschillen
Door hun formaat en kleur lijken talapoins
veel op Boliviaanse doodshoofdapen (die
je ook in Apenheul kunt bewonderen). En
er zijn nog meer opvallende overeenkomsten tussen deze twee soorten. Zo leven
doodshoofdapen en talapoins in een vergelijkbare omgeving met voorkeur voor lage
begroeiing vlakbij rivieren. Beide soorten
leven in grote, sociale groepen met enkele
volwassen mannetjes, vrouwtjes en hun
jongen. De vrouwtjes zijn over het algemeen
dominant en er is vooral interactie tussen
dieren van hetzelfde geslacht. Verder
kennen beide soorten een jaarlijks terugkerende paartijd en een geboorteseizoen.
De vrouwtjes krijgen dan relatief zware
jongen. Tot slot verlaten zowel talapoin- als
doodshoofdapenmannetjes
hun geboortegroep als
ze volwassen zijn.

De laatste jaren groeide het aantal
talapoins naar bijna vijftig dieren in
negen dierentuinen.
Talapoins in Apenheul
Hoewel het aantal talapoins in dierentuinen dus gestaag
toeneemt, zijn we er nog niet. Als apenexpert wil Apenheul
graag bijdragen aan het voortbestaan van deze apensoort en
het vertellen van hun verhaal. Daarom verhuisden de mannetjes Lucas (14) en Wyse (2) vanuit Stichting AAP naar ons park.
Lucas en Wyse hebben een bijzondere geschiedenis. Ze
kwamen van particuliere eigenaren en zijn in 2017 door
Spaanse autoriteiten in beslag genomen. Apenheul heeft
Lucas en Wyse een prachtig nieuw leven kunnen geven. Ze
kunnen nu weer ‘aap’ zijn.
Binnenkort introduceren we twee vrouwtjes met Lucas en
Wyse. Zij zijn niet door mensen grootgebracht. Hierdoor hopen
we dat Lucas en Wyse nog meer natuurlijk gedrag vertonen en
uiteindelijk voor gezonde nakomelingen zorgen. De talapoins
zitten voorlopig achter de schermen, zodat ze rustig aan elkaar
kunnen wennen. We hopen ze zo snel mogelijk een plek te
geven in het park. In de toekomst willen we een grote groep
talapoins houden. Er is zelfs een mogelijkheid dat je uiteindelijk
loslopende talapoins in het park gaat tegenkomen!

ZOOJA AR 2 019/2 02 0

27

APEN ALS INSPIRATIE
BIJ ZAKELIJKE
BIJEENKOMSTEN
In 2020 is het precies tien jaar geleden dat De St@art van Apenheul werd geopend: een
gloednieuwe, volledig duurzame locatie voor congressen en evenementen. Wat zijn we
trots dat hier nu jaarlijks zo’n 300 bijeenkomsten plaatsvinden! Ook het afgelopen jaar
hebben we niet stilgestaan. We bieden onze gasten nieuwe arrangementen aan en
hebben de vergaderzalen van De St@art in een nieuw jasje gestoken.

Apen en natuur als inspiratie
De afgelopen jaren hebben we gemerkt
dat onze gasten een bijzondere beleving
tijdens een congres of evenement
minstens zo belangrijk vinden als een
mooie locatie. In ons natuurpark met
honderden apen zit het met die locatie
helemaal goed. Maar wij vinden dat een

evenement in Apenheul pas écht
bijzonder wordt als je ook iets van de
apen opsteekt. Die link is makkelijk
gelegd. Apen kunnen ons veel leren over
bijvoorbeeld leiderschap, samenwerken
of communiceren. Ook als het gaat om
gezondheid en voeding zijn er veel
overeenkomsten. Dit soort thema’s
laten we graag aansluiten bij de
organisaties en mensen die een
bijeenkomst in Apenheul organiseren.
Welke apenstreken haal jij uit op de

‘Apenheul Experts’ kunnen dus als geen
ander een inspirerend welkomstwoord
of een boeiende lezing geven. De experts
laten gasten vanuit een ander perspectief kijken naar thema’s waar ze
dagelijks mee te maken hebben, thuis of
op het werk. Zo hebben verschillende
beroepsgroepen uit de zorg al ontdekt
dat het lichaam van apen veel op dat van
mensen lijkt. Onze voedingskundige gaf
lezingen aan tandartsen en mondhygiënisten over voeding en het gebit.

Gasten in Apenheul kijken vanuit het
perspectief van apen naar dagelijkse
thema’s.
werkvloer? Welke communicatietips
hebben apen voor jou? En wat doen
apen om hogerop te komen? Voorbeelden van thema’s die aan bod komen
tijdens lezingen, (maatwerk)workshops,
inspiratiesessies of rondleidingen
tijdens bijeenkomsten in ons park.

Experts aan het woord
In Apenheul werken medewerkers met
veel kennis over apen en natuur. Deze
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Diëtisten leerden alles over apendiëten.
En verschillende kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen kwamen er
tijdens lezingen van dierverzorgers
achter dat je veel van apen kunt leren
over moederzorg en opvoeding.
Verder heeft Apenheul een maatschappelijke missie én een commerciële
doelstelling. Apenheul Experts vertellen
hoe we die twee dingen met elkaar

combineren. Hetzelfde geldt voor de
manier waarop wij in ons park invulling
geven aan gastvrijheid en duurzaamheid. Thema’s die bij ons hoog in het
vaandel staan en waarover we graag
ervaringen delen.

Duurzaam restylen
Apenheul is als locatie op zich al heel
bijzonder. Toch wilden we het groene
karakter van ons park beter naar voren
laten komen in onze congreslocatie De
St@art. Afgelopen jaar kregen de
vergaderzalen een metamorfose. Ze zijn
helemaal geïnspireerd op de apen, zoals
de bonobo, orang-oetan of gorilla. Elke
ruimte kreeg een muurvullende

schildering van een aap. Eén van de
wanden is zelfs helemaal van mos, met
daarin de plattegrond van Apenheul
verwerkt. Verder zijn we zo duurzaam
mogelijk te werk gegaan. Op de vloer
liggen tapijttegels van volledig gerecycled materiaal, zoals oude visnetten.
Oude tafels zijn hergebruikt en de
tafelbladen zijn nu van duurzaam
bamboe. En om onze gasten duidelijk
te maken hoeveel apen op mensen
lijken, vind je in elke ruimte een replica
van apenhanden en -voeten. Ons motto
is niet voor niets ‘Herken jezelf in
Apenheul’!
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”Als gast bij een evenement van de
Hostmanship Group in Apenheul
werd mij al snel duidelijk dat er veel
paralellen zijn tussen de apenwereld
en ‘hostmanship’: de kunst om
mensen het gevoel te geven dat ze
welkom zijn. Ik leerde dat mensen
meer moeten ‘vlooien’, wat de kracht
van lichaamstaal is, en dat plezier
maken enorm belangrijk is. Dat
laatste brachten de gidsen van
Apenheul in de praktijk tijdens een
rondleiding door het park. Wat een
passie voor hun vak en voor apen
spatte daarvan af. Het was een
genot om met deze mensen en
natuurlijk de apen een dagje door te
brengen. Bovendien doet Apenheul
zelf ook aan hostmanship: medewerkers spraken alle bezoekers even
vriendelijk aan. Logisch dat dit park
(weer) genomineerd is als beste uitje
van Nederland. Nu hopen dat ze
gaan winnen!”
Hans Peters
Gemeente Haarlemmermeer
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apenheul KORT NIEUWS
Beste gorillapresentatie
Het is voor veel bezoekers
een hoogtepunt van hun
bezoek: de gorillavoederpresentatie in Apenheul.
We zijn dan ook supertrots
dat deze presentatie in 2019
door Diamond Theme Park
Awards is verkozen tot ‘Beste
Dier-demonstratieshow van

Nederland en België’. We
kregen deze award na een
beoordeling van een vakjury
en een fanjury, bestaande
uit dierenparkbezoekers.
Kom je dit seizoen ook weer
genieten van de gorilla’s en
de verhalen van de dierverzorgers?

aandacht hebben voor een
foto. Omdat het niet alle
orang-oetans lukt om met
een touchscreen te werken,
gaan we komend jaar op
zoek naar een alternatieve
aanpak. We denken bijvoorbeeld aan een methode
waarbij we meten hoe lang
een orang-oetan naar foto’s
van verschillende orangoetans kijkt. Of aan een
methode waarbij we achterhalen op welke long calls (de
roep van een orang-oetanman) vrouwtjes afkomen.

eerdere kennismakingen
tussen orang-oetanmannen
en -vrouwen analyseren. Zo
proberen we te achterhalen
welke factoren bijdragen aan
een succesvolle ‘match’. Is
het bijvoorbeeld beter om
een mannetje te verhuizen
dan een vrouwtje? Welke
rol speelt de leeftijd van
de orang-oetans bij een
kennismaking? Belangrijke
dingen om te weten, want
hoe beter we orang-oetans
kunnen ‘matchen’, hoe groter
de kans dat ze zich succesvol voortplanten. En dat
is weer belangrijk als we
deze bedreigde diersoort
in dierentuinen willen
behouden.

Bongo is terug
Nadat hij jarenlang een
plaats had in de binnenstad
van Apeldoorn, verhuisde het
bronzen Bongo-beeld in het
najaar van 2019 terug naar
het voorplein van Park Berg
& Bos. Het beeld stelt onze
voormalig gorillaleider Bongo
voor en is gemaakt door de
Ugchelse kunstenaar Rob

Maris. Bongo was jarenlang
de leider van de gorilla’s. Hij is
in de loop der jaren een echt
Apenheul-icoon geworden.
We zijn dan ook blij dat hij
weer terug is op zijn oude
stek. Heb jij een leuke foto
met Bongo? Die zien we
graag terug op Instagram
met #apenheul!

UPDATE
‘tinder voor Orang-Oetans’
In Apenheul doen we samen
met de Universiteit Leiden
onderzoek naar de partnervoorkeuren van orangoetans. Waarom we dit
doen? Binnen het Europees
fokprogramma voor orangoetans verhuizen er regelmatig orang-oetans naar
een andere dierentuin om
zich daar voort te planten.
Maar hoe weet je of het
goed klikt tussen een
mannetje en een vrouwtje?
Om de kans op succes te
vergroten, doen we onderzoek naar de voorkeuren van
orang-oetans en proberen

we methoden te ontwikkelen waarin we dieren zelf
een keuze kunnen geven.
Met dank aan (financiële)
steun vanuit het fokprogramma en andere dierentuinen kunnen we hier de
komende jaren mee verder.
In 2019 zijn we begonnen om
de orang-oetans te trainen
om met een touchscreen te
werken. Hierop krijgen ze
foto’s van soortgenoten te
zien. Daarna moeten de
orang-oetans op een stip
drukken. Hun reactietijd zegt
iets over de mate waarin ze

In 2020 willen we het
onderzoek ook bij de orangoetans in Ouwehands
Dierenpark uitvoeren. En we
gaan historische data van

zo

BELEEFDEN
ZIJ HUN DAGJE
APENHEUL

De mooiste, leukste en
grappigste foto’s van een
dagje Apenheul delen
onze bezoekers met ons
op Instagram. Kom je ook
snel langs? En natuurlijk
zien we je foto’s graag
terug met #apenheul!
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APENHEUL
ZOEKT
SPONSOREN
Apenheul is niet zomaar een dierenpark. Wist je bijvoorbeeld dat we een stichting zijn? En dat we
geen structurele subsidies krijgen? Alle inkomsten uit ons park investeren we in het park, in natuurbehoud, educatie en het behoud van diersoorten. Dus ook de opbrengst van jouw entreekaartje,
seizoenkaart of zakelijke evenement. We hebben nog veel plannen voor de toekomst, zoals de wens
om een nieuw gorillaverblijf te ontwikkelen. Om al die ambities te realiseren zijn we op zoek naar
sponsoren die zich graag aan Apenheul verbinden. Hoe meer steun, hoe meer impact!

In Apenheul hebben we een missie: liefde voor dieren en
natuur bij onze bezoekers stimuleren. Dat doen we door je
meer te vertellen over de apen in ons park en over hun
situatie in het wild. De apen in Apenheul zien wij als de
‘ambassadeurs’ voor hun soortgenoten in het wild.

ondernemers en particulieren die de apen in Apenheul willen
steunen. Met die hulp willen we investeren in bijvoorbeeld:

Zo werken we elke dag hard aan onze belangrijkste doelen:
natuureducatie en soortbehoud. Doelen die alleen maar
belangrijker zijn, nu wereldwijd steeds meer natuur verdwijnt
en diersoorten met uitsterven worden bedreigd. Ook voor
toekomstige generaties willen we hieraan blijven werken.
We zoeken naar bedrijven en particulieren die samen met ons
willen werken aan een duurzame wereld voor aap, mens en
natuur. Bijvoorbeeld door ons te steunen bij de financiering
van nieuwe dierverblijven of wetenschappelijk onderzoek.

- Ons prachtige park, waar je oog in oog staat met honderden
bijzondere apen.
- De lokale natuur en biodiversiteit, zodat we ook lokaal ons
steentje bijdragen aan natuurbehoud.
- Dierwelzijn, zoals het bouwen van nieuwe, nog duurzamere
verblijven voor de apen.
- Onderzoek, naar bijvoorbeeld dierwelzijn en soortbehoud.
Want hoe meer we over de dieren weten, hoe beter we ze
kunnen houden én beschermen.
- Natuureducatie, om onze kennis over dieren en natuur te
delen. Daarmee hopen we nog veel meer duurzaam gedrag
te stimuleren.

Wat doen we met financiële steun?

Wat betekent sponsoring voor jouw bedrijf?

Natuurlijk blijven we inkomsten voor het ANF (Apenheul
Natuurbehoudfonds) genereren. We zijn immers apetrots op
de projecten van het ANF waarmee we apen en natuur in het
wild beschermen. Ook komen we graag in contact met

Sponsoring van Apenheul betekent dat je laat zien dat je het net
als Apenheul belangrijk vindt dat je klanten, maar ook medewerkers op een bijzondere manier in contact komen met de natuur.
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Als bedrijfspartner verbind je je voor meerdere jaren aan
Apenheul. Dat kan al vanaf € 2.500,- per jaar. Zo kunnen
we plannen voor de lange termijn maken én uitvoeren. Je
sponsort bijvoorbeeld (een deel van de) ontwikkeling van
een dierverblijf, wetenschappelijk onderzoek of educatie in
het park. En daarmee help je dieren en natuur wereldwijd.
Natuurlijk krijg je er ook iets voor terug. Zo kun je Apenheul
bijvoorbeeld met je organisatie bezoeken of gebruikmaken
van onze vergader- en congreslocatie. We bespreken alle
mogelijkheden die er zijn graag met je in een persoonlijk
gesprek.

Handig: fiscaal voordeel
Apenheul en het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) zijn
Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Elke schenking
gaat dus volledig naar Apenheul of het ANF. Bovendien zitten
er onder bepaalde voorwaarden fiscale voordelen aan je
schenking.

Apenheul is een stichting
en krijgt geen subsidies.
We kunnen financiële
steun goed gebruiken.

”Het is ontzettend leuk én nodig om fondsen te
werven voor Apenheul. Als ik met verantwoordelijken van bedrijven over Apenheul praat, merk ik dat
hun hart opengaat. Ze willen graag iets doen voor
het park, voor de dieren en voor natuurbehoud.
Samen kunnen we ambitieuze plannen maken voor
de lange termijn. En het mooie is dat zo’n partnerschap voor bedrijven ook iets oplevert. Afhankelijk
van de samenwerking bieden we bijvoorbeeld
lezingen, rondleidingen, een dagje achter de
schermen of het gebruik van onze vergader- en
congreslocatie aan. Het versterkt hun marktpositie
en we merken dat ook de eigen medewerkers het
super vinden als hun werkgever zich aan Apenheul
verbindt.”
Sophie Veltkamp, Hoofd fondsenwerving

Apenheul als particulier steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om Apenheul periodiek
of eenmalig te steunen:
- Doe een schenking of donatie. Iedere gift, klein of groot,
is welkom. Je kunt een bedrag overmaken voor Stichting
Apenheul via rekeningnummer NL81 RABO 0393 1880 00
en/of voor het Apenheul Natuurbehoudfonds via rekeningnummer NL06 TRIO 0197986145.
-R
 icht een fonds op naam op voor een specifiek doel.
-N
 eem Apenheul op in je testament. Op deze manier laat
je de natuur iets goeds na.
Wil je meer weten over schenken en nalaten?
Kijk dan op apenheul.nl/schenken-nalaten.

Word jij onze nieuwe sponsor of partner?
Dan komen we graag met je in contact!
Kijk op apenheul.nl/steun-ons of neem
contact op met de afdeling Fondsenwerving
via steun@apenheul.nl of tel. 055-3575700.

ViForis: voorbeeld van succesvol partnerschap
Wij zijn blij met onze partner ViForis, een adviesbureau van landelijk gebied en groene ruimte in de
stad. ViForis is nauw betrokken bij de ontwikkeling
van ons nieuwe gebied. Directielid Tom Sijstermans: ”Onze bedrijfscultuur en onze visie op de
natuur in binnen- en buitenland passen goed bij
die van Apenheul. Onze bestaande en nieuwe
relaties vragen ons geregeld naar ons werk voor
Apenheul.”
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leuk om
Help jij deze kleine gibbon om zijn
vader terug te vinden? Zoek je weg
door van 1 naar 25 te tellen.
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inkleurbeestjes...

van a tot z

Begin bij de letter A en probeer bij
elke letter van het alfabet een woord
te verzinnen wat met Apenheul te
maken heeft...

Apenheul
Bonobo
Capibara
D....

24

apenvragen...

?

1. Hoeveel
ringen hebben
ringstaartmaki’s op hun
staart?

3. Welke aap
kan heeeeel
hard brullen?
4. Welke grote
vogels vliegen
er los in
Apenheul?

2. Hoeveel
weegt een
gorilla
man?

Antwoorden apenvrage: 1. 13 2. 200 kilo 3.Brulaap 4.Ara

