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WOORD VAN De VOORZITTeR

1. Woord van de Voorzitter

2013 was beslist geen ‘Grand Cru’ jaar voor de KMDA. De harde winter hield het lang vol en ook het voorjaar was uitzon-
derlijk koud en nat. Dit liet zich meer dan gewoonlijk voelen in het aantal bezoekers over die periode. Ook de sluiting van 
de Koningin Elisabethzaal speelde ons parten. 
Positief was dan wel dat bij goed weer onze parken volliepen. En ook in 2013 deed de verkoop van abonnementen het 
record van het voorgaande jaar sneuvelen: we hebben nu nagenoeg 60.000 abonnementen of meer dan 200.000 abon-
nees, ongetwijfeld uniek in België.
In 2013 werd koortsachtig gewerkt aan de voorbereiding van een aantal grote projecten die in 2014 en daarna het uitzicht 
van de ZOO spectaculair zullen veranderen. We denken dan aan het nieuwe savannegebied in het zuid-oostelijk deel van 
de dierentuin met nieuwe dierenverblijven, nieuwe ontmoetingsplekken voor bezoekers en een nieuw restaurant. Maar ook 
aan het nieuwe zalencomplex met als trekpleister een concertzaal van topniveau.
In 2013 zelf werd ook heel wat gerealiseerd: de speeltuin in de ZOO werd vernieuwd, Hippotopia werd heropend, het 
vogelgebouw werd binnenin grondig gerenoveerd en ook de publiekszaal van het aquarium werd volledig in oorspronkelijke 
staat hersteld. In Planckendael werd het integrale gebied rond het nieuwe olifantenverblijf heringericht zodat het conti-
nent Azië nu als één geheel aan de bezoeker kan worden gepresenteerd. 
De KMDA trekt sinds 2013 voluit de kaart van de bezoekersinteractie. De verzorgersbabbels en de voedermomenten die 
op grote schaal in beide parken werden uitgerold worden dan ook zeer sterk gewaardeerd door onze bezoekers. We gaan 
in 2014 voluit verder op deze weg.
Ook op het vlak van interne organisatie werden heel wat stappen gezet. Het meest zichtbare daarbij was de verhuis van 
alle kaderleden en administratieve medewerkers naar de nieuwe kantoren in het Dyksterhuis aan het Astridplein. Met 
deze beweging maken we niet alleen op andere plaatsen ruimte voor de bezoekers en congresgangers, maar verhogen we 
ook de efficiëntie van onze werking door alle medewerkers fysiek dichter bij mekaar te brengen. En het Dyksterhuis is 
daarenboven een prestigieus gebouw dat deel uitmaakt van ons historisch patrimonium.
Het Serpentarium heeft een goed jaar achter de rug. Sinds de integrale herinrichting van zowel de shop als de bezoe-
kersruimtes zien we de interesse voor deze schitterende reptielentuin toenemen en we hopen dat de volgende jaren ook 
in stijgende bezoekcijfers vertaald te zien.
Het natuurgebied de Zegge heeft een ronduit historisch jaar achter de rug. Voor het eerst sinds zeer lange tijd werd in 
de Zegge een broedgeval van de Bruine Kiekendief vastgesteld. Een waar unicum dat als een beloning kan worden be-
schouwd voor de ploeg rond conservator Marcel Verbruggen voor de vele decennia van volgehouden beheersinspanningen.
Terugblikken op 2013 tenslotte, kan moeilijk zonder een laatste eerbetoon aan Prof. Dr. Rudi Verheyen die ons kort na 
de jaarwisseling is ontvallen. 
Als doctor in de Natuurwetenschappen, pionier in Vlaanderen voor natuurbehoud en gedragsbiologie, professor en rector 
aan de UA en voormalig lid van onze Raad Van Bestuur heeft Rudi op verschillende fronten een stempel gedrukt op de 
werking en impact van de KMDA. 
Zo vervulde hij, eerst als jonge bioloog en idealist, later als deskundig diplomaat, een belangrijke ondersteunende rol in 
het beheer en de verdere ontwikkeling van ons natuurreservaat De Zegge in de Kempen. Dit oudste Vlaamse natuurreser-
vaat mocht in 2013 zijn 60ste verjaardag vieren, helaas zonder de aanwezigheid van Rudi. 
Als etholoog of gedragsdeskundige nam Rudi plaats in de Raad Van Bestuur van de KMDA. Hij legde eind jaren tachtig 
de kiem voor de oprichting van een ‘onderzoeksgroep’ binnen de KMDA, toen en nog altijd een unicum in zijn soort op 
wereldschaal. Vandaag is dit Centre for Research and Conservation (CRC) internationaal befaamd en vormt het een be-
langrijke link tussen de academische en de dierentuinwereld.   
Wij zullen het werk in zijn geest voortzetten. 

Rudy Broeckaert

Voorzitter van de Raad van Bestuur KMDA vzw



pagina 5 

Inhoud2. Markante feiten in 2013

Voor de eerste keer in de geschiedenis van ZOO Antwerpen 
- en van België - is in 2013 een brilbeer geboren.

Brilbeermoeder Zamora heeft zelf de bevallingsdatum 
gekozen. De precieze bevallingsdatum bij deze brilberen is 
nooit helemaal juist te bepalen omdat deze berensoort een 
vertraagde innesteling van de vrucht kent. Dit ingenieuze 
systeem zorgt ervoor dat de moeder de ontwikkeling van 
het embryo kan vertragen zodat de babybeer pas ter wereld 
komt op een voor haar geschikt moment, onder goede 
weersomstandigheden of in het fruitseizoen bijvoorbeeld 
en beertje dus niets tekort komt.

Deze techniek van vertraagde innesteling zou voor 
de overleving van de soort bij veranderende klimaatom-
standigheden wel eens goed van pas kunnen komen. Maar 
het aantal brilberen in het wild neemt vooral af door jacht 
en verlies van hun habitat in de Andes. Bovendien is er 
weinig geweten over de populaties in de zuidelijke Andes.
Daar probeert het CRC iets aan te veranderen door middel
van genetisch onderzoek op o.a. meststalen i.s.m. lokale
onderzoekers. Gezien de verwachte lage kwaliteit van het 
DNA geëxtraheerd uit meststalen, werden eerst enkele 
meststalen van Inca en Gladstone op hun bruikbaarheid 
voor genetische analyse getest. We probeerden daarmee 
onnodig vervoer van onbruikbare stalen te voorkomen. 
In 2013 werden genetische profielen bekomen voor een 
vijftal meststalen en evenveel haarstalen uit Bolivia. 
Die worden momenteel door een doctoraatstudente in 
de VS vergeleken met al eerder verkregen profielen van 
andere Andesberen uit de zuidelijke Andes.

PRIMeuRBABy BRIlBeeR OBeRON 

Dankzij de vertraagde innesteling van de vrucht werd brilbeer 
Oberon geboren op een ideaal moment.

De grootste en zwaarste vogelsoort ter wereld woont nu in 
ZOO Antwerpen. Volwassen struisvogelmannetjes kunnen 
tot 2,75 meter groot worden en 155 kilogram wegen. Deze 
grappige en toch wat vreemde vogel kreeg een stekje in het 
oude neushoornverblijf van architect Thielens, dat aanvan-
kelijk voor kamelen werd gebouwd. Leuk weetje: dit verblijf 
lijkt in de Ommeganckstraat een gewoon rijhuis te zijn, 
gelukkig zonder voordeur. De mooie achtergevel is te zien 
in de ZOO. Drie hennen namen in dit ‘huis’ hun intrek. 
Het is al even geleden dat de ZOO nog struisvogels had. 
De laatste dieren vertrokken in 1996 naar Planckendael. 
De eerste keer dat bezoekers in de ZOO een struisvogel 
konden bekijken was in 1846.

DAAR ZIJN De sTRuIsVOgels TeRug

Drie struisvogelhennen zonnen in de tuin van hun ZOOrijhuis.
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•	in 1893 ontworpen door architect Emile Thielens als 
‘nieuw verblijf voor exotische vogels’ 

•	tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd 
•	in 1950 bijna helemaal vernieuwd en uitgebreid. 

Architect René Grosemans behield enkel de herkenbare 
fin-de-sièclegevel. 

•	in 2013 volledige facelift 

De binneninrichting werd volledig onder handen genomen. 
Door het  indrukwekkende design lijkt het landschap als 
het ware uit de vogelverblijven te treden. Omgevallen 
boomstronken, een oude weg of een gebroken brug lopen 
door tot in de bezoekersruimte waardoor de barrière 
tussen mens en dier vervaagt. Een unieke beleving voor de 
bezoekers! Met de opening van het Vogelgebouw zetten we 
een nieuwe stap richting de ZOO van morgen. 

In het Vogelgebouw vliegen momenteel 150 vogels van 
zo’n  45 verschillende soorten rond. Je duikt er onder in 
de rijke natuur van de continenten Azië, Amerika, Afrika 
en Australië: de grote volières zijn opgedeeld volgens 
hun leefgebied waar verschillende soorten in harmonie 
samenleven. Unieke dieren die je in het Vogelgebouw 
kan bewonderen zijn onder andere amaziliakolibries, 
shamalijsters en Mexicaanse soldatenara’s, waarvan ZOO 
Antwerpen het Europees stamboek beheert.  

VOgelgeBOuW MeT NIeuW, 
uITDAgeND DesIgN

Het hart van de dierentuin klopt vanaf nu nog een 
beetje harder. Hippotopia is na een indrukwekkende 
transformatie opnieuw toegankelijk voor het publiek. 
Een uitdagend, houten wandelpad leidt bezoekers 
dwars door het moerasbiotoop. Resultaat: de zicht-
baarheid verhoogt, de grens tussen dierenverblijven en 
bezoekersruimte vervaagt. Wat valt er te zien?

•	De Maleise tapirs crossen lustig rond in hun buiten-
verblijf. 

•	De beverratten veroveren een nieuwe plek in het 
moeras. Een historische grot is hun binnenverblijf. 

•	Een groep van zeven kroeskoppelikanen dobbert 
rond in één van de vijvers. De jonge vogels uit Frank-
rijk wonen in een reuzenest op de oever. Ze kunnen 
kiezen: of verbroederen met de nijlpaarden of opte-
ren voor de privacy van hun eigen vijver.

•	De nijlpaarden kregen een nieuwe vloer in hun 
binnenverblijf en nieuwe filters voor hun bassins. 

•	Dat laat de ZOO toe om tot 2.000 liter water per 
jaar te besparen. Een verzameling lavablokken met 
waterplanten zorgt voor een natuurlijke zuivering en 
filtering van het water. 

Met dit stukje ZOO van morgen trekt ZOO Antwerpen 
dus resoluut de kaart van duurzaamheid.

Het Vogelgebouw

Tapirs spotten kan vanop het nieuwe houten wandelpad.

Nijlpaard Heini

NIeuW: WANDeleN DOOR HeT MOeRAs



pagina 7 

Inhoud

Op 23 juni vertrok olifant Budi met het vliegtuig van 
ZOO Antwerpen naar Denver Zoo in Amerika. Hij wordt 
daar een kweekstier in een volledig nieuw verblijf. Oli-
fant Ming Jung blijft niet alleen achter in de Egyptische 
Tempel. Hij krijgt gezelschap van het stiertje Kanvar uit 
Spanje. Kanvar is net vijf jaar geworden en is een nazaat 
van een belangrijke bloedlijn. Hij is volgens het stamboek 
de ideale kweekpartner voor Kai-Mook en zal dan ook over 
enkele jaren de kweekstier in Planckendael worden. 

OlIFANT BuDI NAAR DeNVeR, AANKOMsT KANVAR uIT esTePONA

Budi verliet
ZOO Antwerpen.

Ming Jung begroet 
kweekstier in spe 

Kanvar.

Twaalf wasberen verhuisden naar het oude leeuwenverblijf. 
De dieren komen uit een opvangcentrum voor uitheemse 
dieren in Nederland. Uitheems, want (gewone) wasberen 
komen oorspronkelijk uit Noord- en Midden-Amerika. In 
1934 werden ze in Duitsland en Rusland ingevoerd en 
sindsdien verspreiden ze zich over het continent. In ZOO 
Antwerpen vind je ze in het vroegere leeuwenverblijf waar 
ze zich naar hartenlust uitleven in onder meer de nieuwe 
waterpartij. Een wasbeer brengt zijn voedsel in zijn voorpo-
ten naar het water. Hij ‘wast’ de niet eetbare delen uit het 
voedsel. Zo komt hij aan zijn naam.

WATeRPReT BIJ De NIeuWe WAsBeReN

Inwijkeling uit Noord-Amerika verhuist... ... onder grote belangstelling naar het oude leeuwenverblijf.
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In het Kleinapengebouw is een zeldzaam slurfhondje 
aangekomen. Gijs is geboren op 1 april en komt van 
Blijdorp in Rotterdam.
Gijs is een steppeslurfhondje, een heel zeldzame soort 
die in Europa alleen te zien is in Blijdorp en nu dus 
ook in ZOO Antwerpen. Met zijn gekleurde vacht, zijn 
lange slurf, zijn behendigheid en snelheid, zijn lange 
rattenstaart en hoge pootjes heeft dit diertje biologen 
lang laten twijfelen. Ontdekt in de 19de eeuw, werden 
het slurfhondje of sengi eerst ondergebracht bij de 
familie van de insecteneters en gelinkt aan de spitsmuis, 

In 2013 heeft een nieuwe diersoort zijn intrek genomen in 
de Egyptische Tempel van ZOO Antwerpen. Het kersverse 
kweekkoppeltje De Bruijnpademelons woont in de tempel 
tegenover onze twee jonge olifanten. Pademelon is de 
verzamelnaam voor de kleinste kangoeroes en wallaby’s en 
is een Aboriginalverbastering voor kleine woudkangoeroe. 
ZOO Antwerpen is de derde dierentuin in Europa die 
De Bruijnpademelons herbergt. Er zijn in totaal zeven 
exemplaren op ons continent. 
De Bruijnpademelons komen enkel voor op Nieuw-Guinea 
en op eilanden voor de kust. Pademelons onderscheiden 
zich van kangoeroes en wallaby’s door hun grootte die 
eerder klein te noemen is, door het feit dat ze in het bos 
leven en door hun kortere, dikkere en minder behaarde 
staart. Het zijn schuchtere dieren die je niet gemakkelijk 
te zien krijgt in de natuur. In de ZOO krijgen ze bladeren, 
hooi, kleine takken en speciale kangoeroekorrels te eten.

RA, RA, RA... WelKe FAMIlIe HeeFT sluRFHOND gIJs?

de egel of de mol. Soms werd zelfs gedacht dat het een 
primaat of konijn was. Recente studies tonen een unieke 
Afrikaanse afstamming. De meeste biologen klasseren 
het diertje daarom onder de Afrotheria, een superorde 
van zoogdieren die ook de olifanten, de aardvarkens en 
de zeekoeien omvat.

Zijn slurfje gebruikt hij om insecten mee te zoeken. Hij 
woelt de aarde om en legt zo insecten zoals meelwormen 
bloot. Hij snuffelt ook met zijn slurf, maar hij kan er 
niets mee oppakken, zoals een olifant wel kan.

Slurfhondje Gijs behoort tot 
dezelfde superorde als

de olifanten en zeekoeien.

NIeuWe RARITeIT: De De BRuIJNPADeMelONs

Twee van de 7 De Bruijnpademelons
in Europa wonen in ZOO Antwerpen.
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ONI: 50sTe ZOOBABy VAN BeDReIgDe OKAPI’s

Oni
geboortedatum: ° 27 december 2013
gewicht: 28kg
geslacht: meisje
naam: Oni, Afrikaans voor
 ‘geboren in heiligheid’
duurtijd dracht: 14 maanden
moeder: Hakima (Oni is haar   
 tweede kleintje)

50ste okapigeboorte in Antwerpen sinds 
de aankomst van de allereerste okapi, 
het vrouwtje Buta, in 1919.

Eerste stapjes van de 50ste okapibaby in ZOO Antwerpen.

Elke okapi heeft een 
uniek strepenpatroon.

Oni voegde zich bij een groep van zeven dieren: 
Hakima, haar mama en Mchawi, haar zus geboren in 
juli 2011, Yenthe en haar jongetje Ngwani, geboren 
in 2012, Sofie en de twee kweekmannetjes Bondo en 
Henry, de papa van Oni. In het kader van het Europese 
kweekprogramma dat wij als ZOO Antwerpen in goede 
banen leiden, vertrekt Mchawi in de lente van 2014 
naar de zoo van Basel. Nkosi, de zoon van Sofie 
geboren in september 2012, vertrok in december om 
dezelfde reden naar de zoo van Wroclaw.

De okapi is het symbooldier van de ZOO maar wordt 
helaas erg bedreigd in de natuur. De laatste tien jaar 
nam de okapipopulatie met 75% af. Er overleven nog 
maar 10.000 okapi’s in de dichte regenwouden van 
Congo, de enige locatie ter wereld waar dit hoefdier 
voorkomt. Okapi’s zijn familie van de giraffen en ze 
zijn zo schuchter dat je er zelden eentje ziet in hun 
habitat. Ze worden bedreigd door ontbossing, jacht 
door gewapende bendes en de onstabiele situatie van 
het land. ZOO Antwerpen steunt het okapireservaat 
rond Epulu en bouwt gelukkig ook verder aan een 
reservebestand in dierentuinen.

De geboorte van Oni is mooi nieuws voor het 
kweekprogramma. ZOO Antwerpen beheert wereldwijd 
het stamboek van de okapi en coördineert het Europees 
kweekprogramma (EEP).
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KeTNeT IN De ZOO

Van 1 tot en met 21 juli 2013, de nationale feestdag, 
palmde Ketnet de ZOO in. Elke dag, drie weken lang, was er 
één wrapper ter plaatse en werden er (live) tv-opnames en 
korte online-filmpjes gemaakt. De kiosk werd omgetoverd 
tot een prachtige set met levensgrote dierenbeelden en 
educatieve elementen. De set was tussen de opnames door 
toegankelijk voor de bezoekers. De dagelijks signeersessies 
met de wrappers op de kiosk waren een succes. Zowel 
dierenarts als verzorgers kwamen live langs tijdens de 
uitzending waar ze uitleg gaven over het dier van de dag. 
Soms brachten ze zelfs een dier mee naar de kiosk. Ook 
in het park was Ketnet aanwezig. Zo brachten de wrappers 
onder andere een bezoek aan het dier van de dag en de 
SpeelZOO, en namen ze deel aan voedermomenten. De 
kinderen konden helpen achter de schermen samen met 
de verzorgers. Een goed gevuld programma dus, bomvol 
activiteiten met, voor en door kids. Bovendien was het 
programma een staaltje van een efficiënte samenwerking 
tussen enerzijds Ketnet en anderzijds de coördinatoren, 
verzorgers, technische dienst en persdienst van de ZOO 
zodat we vanuit onze eigen content en onze eigen kracht 
een inhoudelijk sterk programma vol beleving hebben 
kunnen maken. 

eeN HART VOOR KINDeReN

ZOO Antwerpen en Dierenpark Planckendael zijn 
belangrijke spelers in de markt van het dagtoerisme. Het 
beleid is daarom klantgedreven, met veel aandacht voor 
alle doelgroepen, zeker ook kinderen. Die staan bij ons 
toch altijd een beetje hoger op de ladder.
Omdat er in ZOO Antwerpen onvoldoende speelgelegenheid 
was, bouwden we in de zone naast het mensapengebouw 
een gloednieuwe speeltuin. Op die plek stond een van de 
oudste gebouwen van de ZOO, de roofvogelvolière. Omdat 
dit monumentale werk later een nieuwe plek zal krijgen in 
het masterplan, verwijderden we het bouwwerk zorgvuldig. 
Zo kwam er een interessant gebied vrij, dat ideaal was om 
onze jongste bezoekers volop te laten ravotten.

De zone sluit trouwens perfect aan bij de KidSite, naast 
restaurant Het Stokstaartje. We bouwden met hoogwaardige 
materialen een bijzonder avontuurlijk spelparcours, met 
een zone +5-jarigen en een zone -5-jarigen. De speeltuigen 
zijn dus aangepast aan de speelnoden van onze jongste 
dierenfanaten die zo naar hartenlust veilig kunnen spelen. ZOOverzorgers live aan het woord bij Ketnet.

Ketnet-wrapper Sien in de ZOO tijdens zomer 2013.

Dolle pret op de nieuwe glijbaan bij het mensapengebouw.



pagina 11 

De ZOO ACHTeR De sCHeRMeN
Authenticiteit en beleving staan centraal in onze strategie. 
Een belangrijke tool om onze unieke, authentieke verhalen 
en emotionele beleving tot bij de bezoekers te brengen 
is het maken van een eigen reality-tv-programma. Op 
die manier kunnen we de juiste accenten leggen in onze 
verhalen en behouden we de controle over de boodschap. 
In coproductie met VRT realiseerden we dan ook de eerste 
reeks van De ZOO Achter De Schermen. 
Tijdens 90 draaidagen werden de dagelijkse verhalen over 
mensen en dieren in beeld gebracht. De kijker kon achter 
de coulissen meekijken en ontdekte de 72 verschillende 
beroepen die we rijk zijn. Wij hadden een forum om 
verhalen te vertellen met een knipoog naar de ZOO van 
morgen, onze toekomst. 
In totaal maakten we 10 uitzendingen van telkens 30 
minuten die zondagavond in primetime op Eén werden 
uitgezonden. De vooropgestelde KPI van 600.000 kijkers 
werd met een gemiddeld cijfer van 804.000 kijkers ruim 
overtroffen. We mogen best trots zijn op de waardering 
van 8,5 op 10 en een marktaandeel van 40% (meer dan 
vergelijkbare programma’s zoals Dieren in Nesten en Zoo 
Australië). Met De ZOO Achter De Schermen zijn we erin 
geslaagd de consument te beroeren en betrokkenheid te 
creëren. Vandaar dat de opnames voor reeks 2 meteen 
werden ingepland.

sTART ROOFVOgelDeMONsTRATIes
In de kerstvakantie is de ZOO gestart met 
roofvogeldemonstraties. Valkenier Marc Goossens is al 
vijftien jaar met roofvogels bezig en komt al ongeveer 
acht jaar in de ZOO om met Lena duiven en meeuwen 
op natuurlijke wijze te verjagen. Valkerij en valkeniers 
zijn door de Unesco erkend als werelderfgoed. Tijdens 
de kerstvakantie bracht de valkenier een aantal van zijn 
roofvogels mee en kwamen bezoekers meer te weten over 
de sakervalk, de havik, de kerkuil of de ruigpootbuizerd. 
De demonstratie vond plaats bij het patisseriegazon aan 
restaurant Flamingo.

Valkerij is UNESCO-werelderfgoed, 
te zien in de ZOO.

Sprinkhanenkweek, ZOO Achter de Schermen.
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TIJDReIs NAAR De Belle ePOque
Met het Belle Epoqueweekend in de ZOO, op 20 en 21 juli 
2013, ontwikkelden we een merkeigen event dat volledig 
past in het uitzonderlijke kader van het park. Helemaal 
ondergedompeld in de sfeer van de bourgeoisie werd de 
ZOO als het ware terug de tijd ingezogen. Veel bezoekers 
kwamen uitgedost in de stijl van de jaren 1900. Wie 
nog niet volledig gestyled was, kon snel even naar het 
kapsalon voor een aangepast kapsel. Een weekend lang 
kon de bezoeker deelnemen aan aangepaste activiteiten 
in het hele park: dansles voor kinderen en volwassenen 
in de Marmeren Zaal, nostalgische kinderspelen op het 
kioskplein, een spelletje croquet of bakschieten achter de 
kiosk, een rondje zaklopen of steltlopen... Als klap op de 
vuurpijl was er een wedstrijd ‘Best verklede man/vrouw in 
Belle Epoquestijl’ met als hoofdprijs een kastelenweekend. 
Speciaal voor de gelegenheid werd het cateringaanbod 
uitgebreid met onder andere suikerspinnen, pommes 
d’amour, muffins en een ijskar. In primeur en in ware Belle 
Epoquestijl werden de gazons voor het restaurant Flamingo 
omgetoverd tot een stijlvolle picknickweide.

Belle Epoquepicknick op de gazons in ZOO Antwerpen.

PuRe ZOONOsTAlgIe 
Een groot succes bleek de nieuwe Nostalgiacollectie, een 
merchandiselijn gebaseerd op authentieke campagne-
posters van ZOO Antwerpen. Materiaal uit het historisch 
archief van de KMDA werd nieuw leven ingeblazen. 
De Nostalgialijn past perfect in de campagne van 170 jaar 
ZOO. Wegens succes zal de Nostalgiacollectie in 2014 
worden uitgebreid.
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In 2013 werd de Koningin Elisabethzaal gesloopt. 
•	Begin mei ging eerst het pand in de Carnotstraat 10-12 

(voormalige C&A) tegen de vlakte. Zo kwam er een 
aan- en afvoerroute vrij voor het puin en afval van de 
afbraakwerken van de eigenlijke Elisabethzaal. Deze 
eerste fase werd voor het bouwverlof in de zomer 
afgerond. 

•	Ondertussen werden alle toegangen en structurele 
verbindingen tussen de zaal en het oude 
feestzalencomplex doorgesneden. 

•	Om de Marmeren Zaal en Darwinzaal nog operationeel 
te kunnen houden tijdens en na de afbraakwerken, was 
het nodig in de kelders onder de Verlatzaal een nieuwe 
sanitaire kern te bouwen. 

•	Dan volgde de sloop van de eigenlijke zaal. Eerst werden 
alle binneninrichtingen en technieken verwijderd, 
nadien werd het gebouw structureel ontkoppeld - 
letterlijk losgezaagd - van de omringende gebouwen 
en vakkundig platgelegd. Daarbij werd de grootste 

De oude Koning Elisabethzaal werd letterlijk
losgezaagd van de omringende gebouwen.

Koningin
Elisabethzaal

zorg besteed aan het beschermen van de buitengevel 
van de Marmeren Zaal. De oude schilderingen op de 
gevel moesten geconserveerd worden en zullen, indien 
mogelijk, in het nieuwe project worden geïntegreerd. Alle 
vrijgekomen materialen werden om milieutechnische 
redenen gescheiden afgevoerd. De sloopwerken waren 
eind december met succes voltooid.

In 2013 werd het ontwerp voor De Savanne van de ZOO 
gefinaliseerd, klaar om de bouwaanvraag in te dienen. Het 
project situeert zich aan de zuidoostelijke rand van de 
ZOO. Monumenten (Egyptische tempel, Rundergebouw, 
Neushoornverblijf) worden grondig gerenoveerd en in 
hun oude glorie hersteld maar er komt ook nieuwbouw 
(Buffelgebouw, een restaurant aan de kant van de 
Ommeganckstraat), nu eens verborgen dan weer zeer 
prominent eigentijds. Alles wordt ingebed in een nieuw 
landschap.
•	De bezoekers zullen in een toekomstige mensapenvallei 

afdalen tot onderaan de voet van een grot waarboven 
het nieuwe restaurant zal prijken als een nieuw baken. 
Hier stopt het regenwoudgebied en start De Savanne.  

KONINgIN elIsABeTHZAAl

De grot werd ontworpen als een droge ondergrondse 
rivierbedding, een doorwandelcanyon die uitmondt in 
een imposante opgaande vallei waarbinnen Afrikaanse 
buffels en vogels leven. De bezoekers wandelen doorheen 
deze biotoop, die wordt beschermd door een gigantisch 
sferisch volièrenet. Dit wordt het eerste savannegebied. 

•	Voorbij de volière staan de bezoekers oog in oog met 
de giraffen en zebra’s. Dit tweede savannegebied zal 
worden omringd door drie in hun volle glorie herstelde 
monumenten: het lamagebouw, het varkensgebouw en 
de Egyptische Tempel. 

•	Het Rundergebouw wordt ook helemaal gerestaureerd 
en zal in zijn volle glorie plaats geven aan o.a. de ZOO 
Academy en een expositieruimte. 

ONTWeRP De sAVANNe

De nieuwe Koning Elisabethzaal krijgt een milieuvriendelijk groendak.
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3. Planet - natuurbehoud

De KMDA beschouwt haar opdracht tegenover de maatschappij als haar eerste prioriteit.

De KMDA beheert ZOO Antwerpen en Planckendael. Hiermee levert de KMDA een belangrijke 
bijdrage tot natuurbehoud en natuur- en milieueducatie. De KMDA draagt bij tot het natuurbehoud 
wereldwijd door zowel het aanbieden van educatieve ontspanning voor het grote publiek als het 
deelnemen aan leidinggevend wetenschappelijk onderzoek en kweek- en conservatieprogramma’s 
voor bedreigde diersoorten. De KMDA is als eigenaar en beheerder van natuurgebied De Zegge in 
Geel ook één van de pioniers in het verantwoord beheren van natuurreservaten.

De KMDA is ook actief op cultureel gebied. Zij bezit en beheert een belangrijk geklasseerd 
patrimonium in ZOO Antwerpen met daarbij nog een rijke verzameling cultureel erfgoed en roerend 
patrimonium. Bovendien heeft de KMDA met de Koningin Elisabethzaal de grootste concertzaal 
van Vlaanderen in haar eigendom.

De KMDA beheert een rijke
verzameling cultureel erfgoed.
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A. DIErENCOllECTIE 

DIeReNCOlleCTIe IN ONs BeHeeR 
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VOgels 
Er is een lichte daling in het aantal vogelsoorten in de ZOO: 22 
soorten verlieten de collectie, waaronder heel wat hoenderachtigen 
uit de vroegere fazanterie (of het rotondegebouw); zes soorten 
verhuisden naar het Aziatische continent van Planckendael. 
De Cubaanse flamingo’s kregen onderdak in Planckendael toen 
in het najaar de werken aan de rotonde startten om daar een 
nieuw zwartvoetpinguïn-verblijf te realiseren tegen Pasen 2014. 
Het vernieuwde vogelgebouw werd aangevuld met een twintigtal 
nieuwe soorten o.a. in de donkere gang. Ook de struisvogels zijn 
toegevoegd aan de collectie in ZOO Antwerpen tot de start van de 
ontwikkeling van de Savanne. 
De daling van het aantal dieren in de ZOO is een indicator 
voor de verhuis van de humboldtpinguïns en rode ibissen naar 
Planckendael voor het project Pinguïnpromenade. 
In Planckendael werden 19 nieuwe soorten binnengehaald, 
bestemd voor de vernieuwde volières in het Aziatische continent 
en voor de op stapel staande projecten voor 2014, nl. het 
Amerikaanse continent en de lorilanding in serre Azië. 

ZOOgDIeReN
Zowel voor ZOO Antwerpen als voor Planckendael is het aantal 
soorten zoogdieren opmerkelijk stabiel over de laatste negen jaar. 
Toch is de collectie in beweging want de soortenmix varieert. 

ZOOgDIeReN ZOO ANTWeRPeN
•	De potto en kwaststaartstekelvarkens, die al achter de schermen 

vertoefden, vonden een plekje in andere dierentuinen. 
•	De laatste genetkat werd op de gezegende leeftijd van 

drieëntwintig geëuthanaseerd vanwege ouderdomskwalen. 
•	De damarazebra en blauwe duiker verlieten de collectie. Wij 

kiezen voor kweek met Hartmanns bergzebra’s en rode duikers, 
twee soorten die zijn opgenomen in Europese stamboeken. 

•	Van Stichting AAP ontvingen we twaalf wasberen. Het betreft 
veelal verwaarloosde, in beslaggenomen huisdieren. 

•	We voegden ook twee unieke soorten toe aan de collectie 
die in vrijwel geen andere dierentuin te vinden zijn: de De 
Bruijnpademelon en het steppeslurfhondje. 

ZOOgDIeReN PlANCKeNDAel
•	 In het kader van de verdere ontwikkeling van de continenten 

Amerika en Afrika verlieten vier soorten de collectie die niet in 
het juiste continent waren gehuisvest: de Europese elanden, de 
edelherten, de dybowskiherten en de poitou-ezel. 

•	De collectie in Azië werd versterkt met visaya-wrattenzwijnen 
en zwartkopgibbons. In 2014 zullen de zwartkopgibbons naar 
buiten kunnen op het voormalige witwanggibboneiland. 

Nieuwe thuis voor
12 wasberen.

Zwartkopgibbon

Cubaanse flamingo’s tijdelijk
in Planckendael.
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B. CONSErVATIEPrOGrAMMA’S KMDA

Natuurbehoud maakt een belangrijk deel uit van de missie van de KMDA. Ons eigen 
onderzoekscentrum het Centre for Research and Conservation of kortweg CRC, zet zich volop in 
om deze missie dag in dag uit waar te maken. Het team van wetenschappers en studenten van 
het CRC houdt zich niet alleen bezig met wetenschappelijk onderzoek en met kweekprogramma’s, 
maar ook met het behoud van bedreigde diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving in Kameroen 
en Brazilië. Naast onze activiteiten en inspanningen in onze eigen natuurbehoudprojecten Projet 
Grands Singes in Kameroen en het project BioBrasil Brazilië voorziet de KMDA jaarlijks financiële 
steun voor een groot aantal natuurbehoudprojecten die gestart of geleid worden door andere 
dierentuinen en natuurbeschermingsorganisaties.

PROJeT gRANDs sINges IN KAMeROeN
Al meer dan 20 jaar zet de KMDA zich in voor de het behoud 
en de bescherming van mensapen in de natuur. Het ‘Projet 
Grands Singes’, dat sinds 2002 in Kameroen actief is, 
werkt vooral aan de problematiek rond de jacht en handel 
in ‘woudvlees’, en het zoeken naar alternatieve bronnen van 
inkomsten voor de lokale bevolking. Daarnaast onderzoeken 
de wetenschappers van het CRC hoe chimpansees en gorilla’s 
beïnvloed worden door de jacht en houtkap, en wat deze 
bedreigde diersoorten minstens nodig hebben om te kunnen 
overleven in deze wouden. Projet Grands Singes werkt uiteraard 
niet alleen. In het Dja Conservation Project werken we samen 
met de London ZOO en Bristol ZOO. We trachten er de 35 
dorpsgemeenschappen rond het Dja-reservaat in Kameroen 
bewust te maken van het belang van natuurbehoud. Dat doen 
we door de dorpelingen een alternatieve broodwinning aan te 
bieden zoals bijenteelt of het aanplanten van cacaoplantages, 
om zo de jacht op de mensapen en andere dieren uit de wereld 
te helpen. Samen met de organisatie AWELY en Amneville 
Zoo bouwen we een schooltje in de dorpen rond de bossen 
waar wij ons onderzoek doen. Zo leren we de kinderen van 
de dorpen waarom hun bossen zo belangrijk zijn en hoe ze 
hun eigen natuur kunnen beschermen. Een nieuwe generatie 
natuurbeschermers!

BIOBRAsIl IN BRAZIlIë
In de Atlantische kustwouden van Zuid-Bahia in Brazilië 
werkt de KMDA sinds 2002 aan het project BioBrasil. Door de 
verdwijning van het woud en de sterke versnippering van hun 
leefgebied wordt het voortbestaan van de goudkopleeuwaapjes 
ernstig bedreigd. Onze CRC-wetenschappers observeren een 
aantal groepen leeuwapen jarenlang nauwgezet en verzamelen 
zo allerlei nuttige informatie: welke bomen en planten hebben 
de aapjes nodig om te kunnen overleven? Hoe groot zijn hun 
familiegroepen? Hoe gedragen zij zich in het woud? Met 
die gegevens kunnen wij actieplannen ontwikkelen om de 
goudkopleeuwaapjes beter te beschermen en hun overleving 
op lange termijn veilig te stellen door bijvoorbeeld nieuwe 
stukken bos aan te planten. De verdwijning van deze kleine 
apen zou niet alleen een ramp zijn voor de dieren zelf, maar 
ook voor deze groene long: onderzoek van de biologen van het 
CRC wees onder andere uit dat deze aapjes de zaden van meer 
dan twintig boomsoorten in het woud verspreiden.
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NATUUrBESCHErMINGPrOJECTEN DIE KMDA STEUNT

AZIATIsCHe OlIFANTeN IN INDIA 
De KMDA werpt zich mee in de strijd voor het voortbestaan 
van de Aziatische olifant, de diersoort waarvan Kai-Mook de 
trotse ambassadeur is. In de natuur zijn deze kolossen met 
uitsterven bedreigd door de versnippering van hun leefgebied, 
ivoorjacht en concurrentie met de lokale bevolking. Er 
lopen naar schatting nog maar 44.000 exemplaren rond in 
Zuidoost-Azië.

K-groeiplan
Met het ambitieuze spaarplan bij de geboorte van Kai-Mook 
– het K-groeiplan – zamelden we samen met onze partners 
€ 300.000 in. Een mooie som waarvan een deel naar de 
olifantencorridor in Brahmagiri-Thirunelli (India) ging en 
een deel naar de bouw van het nieuwe olifantenverblijf in 
Planckendael.
In Brahmagiri-Thirunelli (Zuid-India) leeft de lokale 
bevolking in conflict met de Aziatische olifant. Ze vechten 
er om dezelfde grond in de vallei: de mensen om er te 
wonen en gewassen te verbouwen, de olifanten om er 
ongestoord door te trekken en in contact te komen met 
soortgenoten. Wij steunen het olifantenproject van het Asian 
Nature Conservation Foundation (ANCF). Dat tracht met de 
olifantencorridor een vrije strook te bekomen, enkel en alleen 
voor onze geslurfde vrienden.

en in de ZOO en Planckendael? 
We werken ook actief mee aan het kweekprogramma voor de 
Aziatische olifant. In de ZOO bieden we onderdak aan twee 
jonge olifantenstieren, tot zij groot genoeg zijn om te kweken. 
In het gigantische olifantenverblijf in Planckendael  konden 
we de kudde uitbreiden met de permanente kweekstier Chang 
zodat Kai-Mook snel speelkameraadjes mag verwachten.

BONOBO AlIVe IN CONgO 
Bonobo’s worden bedreigd in hun hele verspreidingsgebied. 
In tegenstelling tot andere Afrikaanse mensapen die vaak 
lijden onder het snelle verlies van hun natuurlijke habitat, 
is de grootste bedreiging voor bonobo’s de stroperij voor de 
commerciële handel in woudvlees. In 2008 werd in Kinshasa, 
de hoofdstad van DR Congo met een bevolking van negen 
miljoen inwoners, woudvlees in 28% van de onderzochte 
huishoudens verbruikt. Er wordt geschat dat 9 ton woudvlees 
dagelijks worden gehaald uit een gebied van 50.000km2 
waar bonobo’s leven. Volgens schatting van IUCN is alleen al 
in de laatste 5 jaar de bonobopopulatie met 40% gedaald. 
ZOO Antwerpen en Planckendael steunen Bonobo Alive, een 
project dat zich richt op de bescherming van bonobo’s door 
wetenschappelijk onderzoek in het studiegebied Lui Kotale, 
in de bufferzone rond het Salonga Nationaal Park.
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BesCHeRMINg VAN KOAlA’s DOOR eDuCATIe 
Het Koala Conservation and Education Program is een 
natuurbehoudproject van San Diego Zoo met als doel bij te 
dragen aan de overleving van koala’s zowel in dierentuinen 
als in hun natuurlijk leefgebied. Er worden verschillende 
projecten in het kader van dit programma gesteund, waaronder 
diergeneeskundige begeleiding, welzijn, voortplanting, 
wetenschappelijk onderzoek, educatie en bescherming. Als 
deelnemer aan het wereldwijde koala-kweekprogramma, 
steunt Planckendael het San Diego Zoo Koala Conservatie en 
Educatie Programma.

OKAPI’s IN HeT ITuRI-WOuD
De okapi is een beschermde diersoort en het nationale 
symbool voor natuurbehoud van Congo, het enige land waar 
deze diersoort in het wild leeft. Het Okapi Conservation 
Project wil het voortbestaan van de soort verzekeren door 
het Ituri-woud en het Okapi Wildlife Reserve te beschermen 
tegen uitbuiting. Dit kan o.a. door steun te verlenen aan de 
wildlife rangers, opleidingen te voorzien en mogelijkheden 
te bieden om de infrastructuur te verbeteren en zo de dieren 
en hun habitat te beschermen. Het Okapi Conservation 
Project begeleidt lokale gemeenschappen, leert hen de 
waarde van de instandhouding van duurzame bronnen, 
bevordert alternatieve landbouwpraktijken en de productie 
van levensmiddelen.

gIeReN IN euROPA
De Vulture Conservation Foundation (VCF) is een internationale 
organisatie die zich inzet voor het behoud van de Europese 
giersoorten: lammergieren, vale gieren, monniksgieren 
en Egyptische gieren. Deze organisatie heeft uitgebreide 
ervaring in het kweken, herintroduceren en beschermen van 
gieren in hun natuurlijke habitat. Naast het verstrekken van 
financiële steun aan het VCF, beheert KMDA het Europese 
stamboek van monniksgieren. Ook doet het CRC al een 
aantal jaren onderzoek naar deze soort ter verbetering van 
het kweekprogramma. In Planckendael bijvoorbeeld, staat 
een zogenaamde ‘dating aviary’ waar jonge monniksgieren 
zelf hun toekomstige partner mogen uitkiezen. Met succes! 
In het recente verleden werden er al dieren uit Planckendael 
uitgezet in Spanje en Zuid-Frankrijk.

gRéVyZeBRA’s
De populatie grévyzebra’s kende een catastrofale daling in 
de jaren 1980 en 1990. De soort is nu alleen te vinden 
in het noorden van Kenia en Zuid-Ethiopië. Als onderdeel 
van de grévyzebra werkgroep, werkt Marwell Wildlife hard 
om verdere afname van de populatie in Kenia te stoppen. 
Bovendien verzamelt het project zo veel mogelijk essentiële 
informatie over de sterk bedreigde Ethiopische populaties 
om aanbevelingen te kunnen doen voor hun bescherming. De 
KMDA steunt dit project.
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PINguïNs IN ANTARCTICA 
Miljoenen zeevogels en zeezoogdieren leven en broeden in 
Antarctica en de omringende zeeën. Veel van deze dieren 
hebben te lijden onder de menselijke exploitatie in dit 
gebied, zelfs al zijn de meeste soorten nu beschermd. De 
daling is vrijwel zeker gekoppeld, direct of indirect, aan 
menselijke activiteiten zoals visserij, vervuiling en toerisme. 
Alleen een grondige kennis van de Antarctische ecologie kan 
helpen om deze dieren en hun leefgebieden te beschermen. 
De KMDA steunt de Antarctic Research Trust om de natuur 
van Antarctica in stand te houden.

AMuRPANTeRs eN -TIJgeRs
Met een totale wilde populatie van minder dan 40 dieren, is 
de amurpanter misschien wel de meest bedreigde grote kat 
op aarde. Samen met de amurtijger komt deze soort alleen 
nog voor in het Russische Verre Oosten en Noord-China. De 
Amur Leopard en Tiger Alliance (ALTA) wordt gevormd door 15 
internationale en Russische natuurbeschermingsorganisaties 
die allen werken aan het behoud van amurpanters en -tijgers 
in het wild. De KMDA steunt ALTA financieel.

sNeeuWPANTeRs
De sneeuwpanters zijn wereldberoemd om hun prachtige 
vacht en ongrijpbaar gedrag. Ze zijn perfect aangepast aan 
het koude, dorre landschap op grote hoogte, maar door de 
menselijke bedreigingen hebben deze katten een onzekere 
toekomst. Ze worden enkel nog aangetroffen in de bergen 
van Centraal-Azië. Alhoewel ze leven in een gebied van meer 
dan 2 miljoen km², zijn er maar tussen de 4.000 en 6.500 
sneeuwluipaarden in het wild. De KMDA steunt de Snow 
Leopard Trust dat wetenschappelijk onderzoek uitvoert ter 
bescherming van de bedreigde sneeuwpanter. 

De DRAKeN VAN FlORes
De komodovaraan, ‘s werelds grootste levende hagedis, 
maakt deel uit van een kweekprogramma in dierentuinen om 
de overleving van de soort te garanderen. Samen met andere 
Europese dierentuinen, steunt de KMDA het onderzoek en 
de bescherming van het Wae Wuul project, dat de laatste 
komodovaraanpopulatie op het eiland Flores in Indonesië wil 
beschermen, en een verdere aantasting van hun leefgebied 
wil voorkomen.
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C. CrC KPI’S 2007-2013

Het CRC, het Centre for Research and Conservation, is het wetenschappelijk instituut van de 
KMDA, dat mede gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid. In 2012 ondertekenden de KMDA 
en de Vlaamse Overheid al hun derde samenwerkingsovereenkomst waarin de verantwoordelijke 
minister voor 5 jaar subsidies beschikbaar maakt voor de uitvoering van de wetenschappelijke 
opdracht van de KMDA. Onze wetenschappelijke prestaties worden jaarlijks geëvalueerd door de 
overheid aan de hand van een set geïntegreerde performatie-indicatoren of KPI’s (Key Performance 
Indicators).

WeTeNsCHAPPelIJK ONDeRZOeK
Het team van wetenschappers, doctorandi en studenten van het CRC houdt zich bezig met 
vernieuwend wetenschappelijk onderzoek. Niet enkel om het dagelijkse werk van onze eigen 
dierenparken en de internationale kweekprogramma’s te ondersteunen, maar ook met het oog 
op het behoud van bedreigde diersoorten in hun natuurlijke leefomgeving. De biologen en 
dierenartsen van het CRC zijn experten in genetica, diergedrag, dierenwelzijn, diergeneeskunde 
of anatomie. Met die uitgebreide expertise werken ze samen aan onderzoeksprojecten die passen 
binnen drie hoofdthema’s in het onderzoek: Toegepast Natuurbehoud, Toegepast Dierenwelzijn en 
Fundamentele Dierkunde.
Het CRC leverde in 2013 tientallen wetenschappelijke publicaties, zowel in internationaal erkende 
wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen. Onze onderzoekers presenteerden hun werk op 
talrijke internationale wetenschappelijke congressen en symposia. Er werden ook verschillende 
nieuwe samenwerkingsovereenkomsten getekend in 2013, onder andere met het Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, met het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife 
Research in Berlijn, en ten slotte in eigen land met onder andere de Universiteiten van Antwerpen, 

Key Performance Indicators Jaarlijks gemiddelde 
over 1e subsidieperiode 

2002-2006

Jaarlijks gemiddelde 
over 2e subsidieperiode 

2007-2011

2012 2013

KPI I Aantal publicaties in internationale
wetenschappelijke tijdschriften

19 20 23 37

KPI II Aantal wetenschappelijke voordrachten
op internationale conferenties

28 45 42 46

KPI III Aantal formele overeenkomsten voor
onderzoekssamenwerking niet gemeten 3 8

KPI IV Percentage externe financiering in
relatie tot subsidies van de Vlaamse overheid 

36% 28% 33% 31%

Bron: KMDA

Het CrC organiseert regelmatig symposia
(foto van 29/11/2013).
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D. DE ZEGGE EN BIODIVErSITEIT

Ook in eigen land wil de KMDA een verschil maken. Sinds 1952 beheert de KMDA het natuurrre-
servaat ‘De Zegge’: een kwetsbaar paradijs voor zeldzame planten, vogels, amfibieën en reptielen, 
en één van de laatste plaatsen in België waar u nog een unieke moerashabitat vindt.
De Zegge vormt samen met het Vlaams natuurreservaat ‘De Mosselgoren’ het laatste overblijfsel 
van het Geels Gebroekt (ca. 500 ha). Dit voormalig laagveenmoeras in het vroegere overstromings-
gebied van de Kleine Nete verdween door grootschalige ontginningsprojecten eind jaren vijftig 
bijna volledig ten gunste van moderne landbouwtechnieken. Op een klein stukje na dat door de 
toenmalige directeur van Zoo Antwerpen werd aangekocht namens de KMDA en als natuurreservaat 
erkend, en daardoor werd behoed voor de ondergang.

Op 29 mei 2013 ondertekende Joke Schauvliege het ministerieel besluit over verdere uitbreiding 
van De Zegge. Hierdoor bedraagt de totaal erkende oppervlakte van het reservaat onder beheer van 
de KMDA 98ha. In juni 2013 vierde Natuurpunt in samenwerking met de KMDA ‘60 jaar natuur-
reservaten in Vlaanderen’. 

unieke fauna en flora
In De Zegge groeien niet minder dan 24 plantensoorten die vermeld staan in de Rode lijst van 
planten van het Vlaams Instituut voor natuur- en bosonderzoek. Het natuurreservaat herbergt ook 
de enige populatie ringslangen van Vlaanderen. Ook tal van bedreigde vogelsoorten vinden hier hun 
stekje. Zo zijn de waterral, aalscholver, blauwe reiger, dodaars en ijsvogel jaarlijkse broedvogels. 
Het broedseizoen 2013 is voor De Zegge een grandioos succes geweest: na maar liefst 57 jaar 
broedde er weer een bruine kiekendief in De Zegge en zijn er drie jongen uitgevlogen.
Een gedetailleerd jaarverslag over de Zegge kan u vinden op onze website.

BIODIVeRsITeIT IN De ZOO
Via Ankona (Antwerpse Koepel Voor Natuurstudie) hebben we een externe vrijwillige partner gezocht 
om de biodiversiteit in de ZOO te inventariseren. Zo kunnen we beheersmaatregelen uitwerken die 
passen binnen het beheersplan van de historische tuin. De vrijwilligers van Natuurpunt plaatsen 
hun waarnemingen op de website van Natuurpunt waarnemingen.be. Voor de ZOO werd een tool 
aangemaakt waar alle vrijwilligers hun waarnemingen kunnen toevoegen.

Bruine kiekendief.

De Zegge
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4. Planet - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

De stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft verschillende doelstellingen: een 
veilige, gezonde en aangename werkomgeving realiseren, de milieubelasting en het energieverbruik tot een 
minimum beperken en streven naar een  harmonie tussen de commerciële activiteiten en de wetenschappelijke 
activiteiten met respect voor educatie, natuurbehoud, biodiversiteit en welzijn. Jaarlijks wordt er omtrent ons 
MVO een stand van zaken gerapporteerd aan de stakeholders.

MVO-CHARTeR

Zowel Planckendael als de ZOO behaalden in juni het ‘MVO-charter Provincie Antwerpen 2012-2013’. 
Voor de ZOO was dit de tiende deelname op rij, voor Planckendael al de dertiende. Planckendael is 
deelnemer van het eerste uur. De KMDA engageerde zich met beide parken ook voor de nieuwe cyclus 
2013-2014.

DE GrOENE SlEUTEl

Planckendael behaalde in 2012 de Groene Sleutel,  
een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke 
toeristische bedrijven. In 2013 behaalde ook de ZOO 
de Groene Sleutel. Met het behalen van deze Groene 
Sleutel engageert de KMDA  zich om op een duurzame 
manier te werk te gaan. 

eIgeN KWeeK euCAlyPTus
 
Al vele jaren kocht Dierenpark Planckendael de voeding voor zijn koala’s aan bij een gespecialiseerde 
kwekerij in het zuiden van Engeland. Dat betekende vele kilometers transport en daarom gingen we 
op zoek naar een milieuvriendelijker alternatief. We vonden een gespecialiseerde plantenkweker dich-
terbij, in Duffel, en die ging in het voorjaar van 2013 aan de slag. Zo sloegen we twee vliegen in één 
klap: de kwalitatieve voeding voor onze koala’s bleef behouden terwijl we op jaarbasis meer dan 16.000 
kilometers transport van voeding uitspaarden. Goed voor het milieu en goed voor onze Australische 
ambassadeurs.

Duffelse eucalyptus voor Australische 
ambassadeurs.
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A. MONUMENT EN lANDSCHAP HAND IN HAND

Als een van de oudste dierentuinen ter wereld, opgericht in 1843, draagt ZOO Antwerpen een belangrijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid naar het valoriseren van zijn patrimonium. Zowel de gebouwen 
als bomen en groenzones zijn geklasseerd als monument en landschap.

Als leidraad hanteren we de bouwhistorische studie die we in 2010 lieten uitvoeren door Marieke Jaenen, 
kunsthistorica en master in conservation. Daarin beschrijft ze nauwkeurig de lange geschiedenis van 
de Antwerpse dierentuin en de verschillende gezichten die het park kreeg in de loop van de decennia. 
Bij al onze grote en kleine bouwprojecten houden we rekening met deze bevindingen. We trachten een 
maximale bezoekersbeleving te creëren en tegelijkertijd het monumentale karakter van gebouwen en 
tuin meer onder de aandacht te brengen.

Soms gaat het om grote projecten, maar heel vaak ook om kleine ingrepen. Denken we maar aan de 
restauratie van de zitbanken in de ZOO. We kozen hierbij resoluut voor een waardig herstel van de 
banken met kunsttakken in de juiste historische kleuren. Een ander voorbeeld is het beheersplan voor 
al het groen, dat in nauwe samenwerking met landschapsarchitect Benoît Fondu wordt opgevolgd.

+ FOTO BANKEN ?

B. MVO IN DE HOrECA IN 2013

In de restaurants van ZOO en Planckendael zorgden we begin 2013 
voor enkele ecologische verbeteringen. Zo hebben we de afvalpro-
ductie en het energieverbruik aanzienlijk kunnen verminderen.  
•	Plastic bekers werden vervangen door herbruikbare glazen en 

koffiebekers; plastic lepels door houten roerstaafjes en metalen 
lepels.  

•	Het verbruik van onze, nu ecologische, wegwerpbekers werd 
verder verminderd door frisdranken in recycleerbare petflessen 
aan te bieden en de tapinstallaties te verwijderen. 

•	 In de tuinen werden ook de aluminium blikjes in de frisdrank-
automaten vervangen door meer milieuvriendelijke petflesjes. 

•	Het te hoge energieverbruik werd op twee fronten aangepakt: 
door de aankoop van zuinigere toestellen en door de invoering 
van opstart- en afsluitprocedures. Zo verbruiken de nieuwe  
frisdrankautomaten in de tuinen 35 % minder elektriciteit én de 
nieuwe opstartprocedure voor de friteuses bepaalt dat deze pas 
aangezet worden vlak voor gebruik.

Historische takkenbanken in het nieuw.
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C. WATErBEHEEr

Het verminderen van het waterverbruik in de KMDA heeft een directe impact op onze ecologische 
voetafdruk. Minder water verbruiken, betekent ook minder afvalwater lozen. Waterbeheer is binnen de 
KMDA altijd een belangrijk item geweest waarbij we voortdurend zoeken naar mogelijke verbeteringen.

WATeR IN PlANCKeNDAel

In het nieuwe pinguïnverblijf in Planckendael werd een waterbehandelingsinstallatie geplaatst om het 
bassinwater in circulatie te houden en de waterkwaliteit voor de dieren te waarborgen.

 
In 2013 zagen we een lichte stijging van het waterverbruik. Deze was te wijten aan het in gebruik 
nemen van het nieuwe pinguïnverblijf. Tijdens beheerswerkzaamheden aan de Baerebeek is er een 
leidingbreuk geweest waardoor 4.000m3 water verloren ging.

 
Bron: KMDA

Het gloednieuwe pinguïnverblijf in Planckendael werd uitgerust met een speciale waterbehandelingsinstallatie.
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WATeR IN ZOO ANTWeRPeN

In 2013 hebben de projecten in eigen beheer gezorgd voor een verhoogd waterverbruik, namelijk 
door het vullen van nieuwe waterpartijen bij de beverratten, pelikanen, tapirs en nijlpaarden en door 
werken aan de filterinstallaties. Deze verbeterde installaties en de nieuwe biologische filterinstallatie 
met lavastenen zorgen ervoor dat het water in circulatie kan blijven. We sluiten het jaar 2013 af met 
een verbruik van 83.088m3. Dat betekent bijna een halvering ten opzichte van het jaarwaterverbruik 
in 2006.

 

 

Bron: KMDA

In 2013 verbruikte de ZOO bijna de helft minder water dan in 2006.
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D. ENErGIEBEHEEr 

eVOluTIe eleKTRICITeITsVeRBRuIK BIJ De KMDA 
In 2013 is er een daling van het verbruik, te danken aan energiebesparende acties zoals het installeren 
van ledverlichting en een constante focus op bewust omgaan met energie. Maar ook de tijdelijke 
sluiting van de Koningin Elisabethzaal heeft bijgedragen tot dit positieve resultaat. 

Bron: KMDA

Bron: KMDA

eVOluTIe AARDgAsVeRBRuIK BIJ De KMDA
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De daling van het aardgasverbruik in de ZOO is een gevolg van het installeren van hoogrendementsketels 
in het congopauwenverblijf, het rotondegebouw, de savanne en het kassagebouw. Deze nieuwe ketels 
verbruiken 12% minder aardgas dan hun voorgangers. Ook de afkoppeling van de Koningin Elisabethzaal 
heeft voor een daling van het verbruik gezorgd in de ZOO.  
In Planckendael zorgde de opening van het olifantenverblijf in 2012 voor een stijging van de stookkosten. 
Uiteraard primeert het welzijn van de dieren. 

E. AFVAlBEHEEr 
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Bron: KMDA

Het restafval is met 11% gedaald ten opzichte van 2012. 
In het park van ZOO Antwerpen wordt nu ook het PMD en 
het restafval apart ingezameld. Door een uitbreiding van 
de groep olifanten in  Planckendael is het volume mest 
gestegen. 
In 2013 werd gestart met de gescheiden inzameling van 
het afval aan de werknemerszijde. Zowel in de ZOO als 
in Planckendael werden op diverse personeelslocaties 
sorteerstraatjes voorzien.

Ook de werknemers deponeren hun afval 
keurig in de nieuwe sorteerstraatjes. 
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CRC, TRAININg eN ONDeRWIJs VOOR NATuuRBeHOuD

Net als voorgaande jaren was het wetenschappelijk team actief betrokken bij de training van jonge 
wetenschappers op Vlaamse en Nederlandse universiteiten en hogescholen. 
•	 In 2013 werkten er enkele tientallen bachelor-, master- en doctoraatsstudenten aan hun eindwerk 

binnen het CRC. 
•	De biologen van het CRC  organiseerden verscheidene bachelor- en mastercursussen, in het 

bijzonder in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen (Primatologie, Conservatiegenetica) 
en de Universiteit Utrecht (Zoo Conservation Biology). 

•	Onze onderzoekers gaven als gastdocent regelmatig onderwijs op universiteiten en hogescholen 
in binnen- en buitenland.

•	 In het conservatieproject Projet Grands Singes in Kameroen werkten Kameroenese masterstudenten 
aan een thesis in het kader van de lopende onderzoeken van doctorandi en vaste onderzoekers in 
ons veldstation La Belgique nabij het Dja-reservaat. 

•	Het hoogtepunt van het jaar 2013 was de publieke verdediging van het doctoraat van de 
Kameroenese student Denis Ndeloh Etiendem. Hij verdiende zijn doctorstitel met zijn onderzoek 
naar de ernstig bedreigde Cross River gorilla’s. 

•	 In Project BioBrasil in Brazilië legden verschillende Braziliaanse studenten een masterproef af 
rond het onderzoek op goudkopleeuwapen in cabruca-plantages. 

•	KMDA-onderzoeker Kristel De Vleeschouwer gaf onderwijs aan de biologieopleiding van 
Braziliaanse universiteiten.

 

DIeReNARTs KMDA geeFT CuRsus AAN euROPese AMBTeNAReN  

Eén van de hoogtepunten in onze internationale diergeneeskundige 
betrekkingen was de organisatie van de EU-cursus ‘Animal Health of 
Exotic Zoo Animals’ van 15 tot 18 januari 2013 in Antwerpen. Deze 
cursus kadert in een initiatief van de EU-commissie om trainingen 
te organiseren in de wettelijke bepalingen omtrent mensen- en 
dierenvoeding, dierengezondheid en -welzijn, en plantengezondheid. 
Eén van de trainingsprogramma’s gaat over dierentuindieren. Hierbij 
wordt de EU-wetgeving over de status en preventie van bepaalde ziekten 
verklaard aan de officiële diergeneeskundige autoriteiten. Ook dit is een 
vorm van capacity building die de werking in de dierentuinwereld en in 
het bijzonder het welzijn van de exotische dieren ten goede komt. 

De ZOO ACADeMy (ZAC)

De gidsenwerking verzorgde in 2013 meer rondleidingen bij ZOO en 
Planckendael dan in 2012. Planckendael kende in 2013 een stijging 
van 17% met in totaal 41.007 deelnemers. In de ZOO noteerden we 
een daling van 4% van het aantal bezoekers dat een rondleiding boekte.
De themarondleidingen werden beperkt in aantal (van 17 naar 8 per 
park) en in duur. De thema’s werden heel duidelijk afgebakend en de 
manier waarop we rondleidingen geven, mogen we terecht interactief 
noemen. Al het didactisch materiaal werd  gemoderniseerd.  Verder 
genoten de gidsen de nodige opleiding om de rondleidingen op een 
interactieve manier te geven.
Net zoals de voorbije jaren heeft de ZAC een vijftal bachelorstudenten 
begeleid bij de realisatie van hun eindwerk.

 

5. People - Capacity Building
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6. People - Hr binnen de KMDA

De MeDeWeRKeRs VAN De KMDA IN eeN PAAR CIJFeRs

Een belangrijk onderdeel van het Strategisch Plan 2020 is de kwaliteit van de medewerkers in de 
organisatie. Bijna alle medewerkers zijn zichtbaar voor de bezoekers en daarom is het belangrijk 
dat zij echte ambassadeurs van de KMDA zijn. Medewerkers moeten zich hiervoor goed in hun vel 
voelen. Daarom wil de organisatie een vernieuwd HR-beleid invoeren, een beleid dat zowel het 
bedrijf als de medewerkers moet ondersteunen om de doelstellingen te realiseren. In het verleden 
heeft het HR-beleid zich te veel geconcentreerd op louter personeels- en loonadministratie en 
kwamen de andere elementen van een doeltreffend beleid onvoldoende aan bod. 

De KMDA Als AANTReKKelIJKe WeRKgeVeR WORDT VeRTAAlD IN De VOlgeNDe KPI’s

2011 2012 2013

aantal vaste medewerkers 365 360 348

FTE (incl. tijdelijken en uzk) gemiddeld over het jaar 388,9 389,7 377,7

gemiddelde anciënniteit 13 13 14

% vrouwen 45% 46% 47%

% hogere opleiding 36% 35% 44%
Bron: KMDA

KPI’s HR 2011 2012 2013

% ongewenst verloop 2,1% 4,2% 1,1%

aantal spontane sollicitaties 454 514 556

vacatures intern opgevuld 4 13 8

Het percentage ongewenst verloop blijft erg laag bij de KMDA en het aantal spontane sollicitaties 
kent een stijgende trend, wat de KMDA bevestigt als aantrekkelijke werkgever.
Een groot aantal vacatures wordt intern opgevuld. Dit weerspiegelt de doelstelling van de KMDA 
om de medewerkers intern voldoende ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

Bron: KMDA

Vogelverzorgers
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Hr-PrOJECTEN DIE IN 2013 IN DE KIJKEr STONDEN

FuNCTIeBesCHRIJVINg, -WegINg eN -ClAssIFICATIe VOOR BeDIeNDeN eN KADeRleDeN

Functiebeschrijving, -weging en -classificatie is een HR-proces dat wordt gehanteerd om alle 
functies in een organisatie te beschrijven, te meten en ten opzichte van elkaar te positioneren. 
Hierdoor worden ze vergelijkbaar over de verschillende departementen heen. Deze oefening werd 
in 2013 afgerond voor de bedienden en kaderleden van de KMDA.
•	Om het proces te concretiseren, te begeleiden en op te volgen, werd een Paritaire 

Begeleidingscommissie opgericht.
•	Voor alle bedienden- en kaderfuncties werden functiebeschrijvingen opgesteld. 
•	De functiebeschrijvingen werden goedgekeurd door de betrokken werknemers en hun 

leidinggevenden.
•	De functiebeschrijvingen werden gecontroleerd op consistentie, m.a.w.: zijn alle criteria op een 

gelijkwaardige manier beschreven, zowel binnen het departement als over alle departementen 
heen?

•	Vervolgens werden alle functies gewogen door externe, onafhankelijke consultants van Berenschot, 
waarbij elke functie een waarde kreeg die wordt uitgedrukt in punten.

•	De functies werden gegroepeerd in 7 verschillende klassen op basis van mathematische 
technieken, logische benadering en ervaring.

•	Het aldus bekomen classificatiemodel werd goedgekeurd door de Paritaire Begeleidingscommissie 
en de Directie en zal de basis zijn om een loonstructuur te bouwen waarin interne billijkheid 
centraal staat. Maar het model kan evengoed ingezet worden in verschillende andere HR-
processen zoals rekrutering en selectie, competentiemanagement, opleiding en functionerings- 
en evaluatiegesprekken.

OPleIDINg ‘leADeRsHIP & PeOPle MANAgeMeNT’

In de loop van het voorjaar 2013 volgden al onze coördinatoren en managers een driedaagse 
opleiding ‘Leadership & People Management’.
Hiervoor werd een beroep gedaan op ATLAS, een onafhankelijk opleidingsbureau dat met een 
eigengereide aanpak – gebaseerd op passie, expertise en dwarsdenken – cursisten wil doen 
ontdekken dat ze moediger, bekwamer en met meer vreugde kunnen werken en leven.
Dankzij zijn bijzondere didactische aanpak, zijn originele en eigen ontwikkelde benadering en de 
hoge graad van interactie met de deelnemers, zorgde trainer Roel Van de Wiele voor gesmaakte 
opleidingsmomenten met een zeer grote herinneringswaarde.
Het is de bedoeling dat dit initiatief jaarlijks wordt herhaald om de opgedane kennis op te frissen 
en te actualiseren. 

CAO 104 VOOR OuDeRe WeRKNeMeRs 

In 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
104 afgesloten over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers 
in ondernemingen. Elke onderneming met meer dan 20 werknemers, moet vanaf 2013 een 
werkgelegenheidsplan opstellen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of 
te verhogen. De werkgever stelt dit werkgelegenheidsplan ieder jaar op of stelt een plan op met 
meerjarenmaatregelen.
In het najaar van 2013 werd binnen de KMDA, in nauw overleg met onze Ondernemingsraad en 
ons Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, een reeks maatregelen uitgevaardigd die 
vooral de nadruk leggen op meer ergonomisch comfort voor onze collega’s van 45 jaar en ouder bij 
de uitvoering van hun werk.
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VeRHuIs VAN eeN HONDeRDTAl MeDeWeRKeRs NAAR HeT DyKsTeRHuIs

In maart 2013 namen alle directeurs, managers en de meeste bedienden hun intrek in het 
zogenaamde Dyksterhuis.  
Op nauwelijks enkele weken tijd verhuisden een honderdtal collega’s vanuit verschillende locaties 
in de ZOO en Planckendael naar dit centraal administratief gebouw aan het Koningin Astridplein.
Het samenbrengen van de administratieve activiteit van elk departement in één dienstgebouw 
komt niet alleen de interne communicatie en de creativiteit ten goede, maar ontlast ook de 
hoofdingang van de ZOO. Professionele bezoekers melden zich voortaan aan bij de onthaalbalie 
van het Dyksterhuis.

PReVeNTIe -  MIlIeu - KWAlITeIT
De KMDA is ervan overtuigd dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers 
en bezoekers prioritair is bij het uitbaten van dierenparken. We zorgen dagelijks voor opleiding 
van medewerkers, het voorlichten van medewerkers over de risico’s verbonden aan hun taak en 
mogelijke preventieve maatregelen. De KMDA beschikt over een interne preventiedienst, die 
wordt ondersteund door een erkende externe preventiedienst voor de medische opvolging van onze 
medewerkers en de psychosociale begeleiding. 
•	Sinds eind 2013 werkt de KMDA met een overkoepelende stafafdeling Preventie Milieu & Kwaliteit. 

Deze afdeling zorgt voor alle milieuvergunningen, het opvolgen van de actieprogramma’s rond het 
MVO-charter & de Groene Sleutel, het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid, het uitvoeren van het 
jaaractieplan rond preventie en volgt nieuwe wetgeving op.

•	 In 2013 werd een risicoanalyse uitgevoerd binnen de afdeling. 
•	Nieuwe veiligheidsharnassen werden voorzien om veilig te werken op hoogte en er werden op 

verschillende daken ankerpunten geplaatst. 
•	Bij de roofvogels in de ZOO werden ergonomische trappen ontwikkeld door de eigen technische 

dienst in overleg met de dierenverzorgers.
•	Een ontsnapte kafferbuffel was het scenario van de noodoefening die in samenwerking met de 

lokale politie en het bijzonder bijstandsteam werd uitgevoerd. Het intern noodplan wordt jaarlijks 
aangepast en geoefend. 
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•	Een 20-tal medewerkers kreeg een opleiding om veilig te werken met hoogtewerkers. Deze zijn 
een handig hulpmiddel om bijvoorbeeld bij dakgoten en hoge volières te geraken. 

•	 Iedere operationele medewerker binnen afdeling horeca werd in 2013 opgeleid in het 
correct toepassen van de verschillende blusmiddelen en het accuraat blussen in het 
brandweervormingscentrum Campus Vesta.  

•	Rugproblemen werden aangepakt tijdens een opleiding ergonomie: juiste lichaamshoudingen en 
tiltechnieken werden aangeleerd om kwetsuren te voorkomen.

•	 In 2012 waren enkele arbeidsongevallen te wijten aan vallen en struikelen. Een gepaste 
postercampagne werd uitgewerkt en de knelpunten werden geïnventariseerd en opgenomen in 
het jaaractieplan  van de interne preventiedienst. 

•	 In 2013 zien we een daling van het aantal arbeidsongevallen, maar omdat enkele arbeidsongevallen 
een langzaam herstel kenden, zorgen die voor een verhoging van de ernstgraad.  

•	 In 2013 werd een intern arbeidsongevallenformulier ontwikkeld om de omstandigheden van 
ongevallen te onderzoeken en preventieve maatregelen te nemen. Ook werden ernstige bijna-
ongevallen onderzocht met de betrokkenen en de preventieadviseur.

De zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewerkers
en bezoekers is prioritair. Een aantal medewerkers kreeg een opleiding
in brandblussen .... ... en in het veilig werken met een hoogtewerker.
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In 1843 startte de wetenschappelijke vereniging KMDA als een burgerlijke vennootschap die later een 
nv werd. In 1985 werden alle operaties overgenomen door de KMDA vzw en het patrimonium werd aan 
deze vzw ter beschikking gesteld met een erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over 
naar de vzw.
In 2013 werd een Private stichting opgericht waar de aandelen van KMDA OP NV ondergebracht 
werden. Deze Private stichting heeft een belangeloos doel gelijklopend aan dat van de 
vzw. De Private stichting heeft een ruime meerderheid van de aandelen van KMDA OP NV. 
De Raad van Bestuur is dezelfde in de vzw, de nv en de Private stichting.

raad van bestuur KMDA vzw
Rudy Broeckaert  Voorzitter
Inge Schoups  Ondervoorzitter    
Willem Desmet  Bestuurder-Penningmeester 
Prof. Dr. Bruno Gryseels  Bestuurder
Prof. Dr. Herwig Leirs  Bestuurder
Eric Stroobants   Bestuurder
Nathalie Vermeersch  Bestuurder    

Afgevaardigd vertegenwoordiger van de Vlaamse regering
Mark Andries 

De leden van de Raad van bestuur voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben geen van allen 
een operationele verantwoordelijkheid binnen de KMDA.

Commissaris revisor
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt

Effectieve leden KMDA vzw
KMDA vzw heeft 33 effectieve leden op 1 februari 2014. 
De effectieve leden bestaan, naast de Raad van Bestuur en de Algemeen Directeur uit de volgende 
personen:
Annemie Coox, Charles Sluyts, Chris Van Ginneken, Dirk Michiels, Emiel Aldeweireldt, Frederic 
Daman, Frank Hye, Guy Van Strydonck, Jacques Maton, Joris Ringoot, Louis Reydams, Magda De 
Groeve, Marc de Borgher, Marc Huybrechts, Marcel Verbruggen, Paul Van den Sande, Paul Van 
Remoortere, Peter Aerts, René della Faille, Roland Baetens, Roland Van Bocxstaele, Rudy Van 
Eysendeyk, Tony Walschap, Urbain Rynders, Walter De Meurichy

7. Organisatie

Directiecomité
In 2013 heeft de directeur aankoop de KMDA 
verlaten. Hij werd niet vervangen en zijn 
verantwoordelijkheden werden ondergebracht 
in andere departementen.

Sabine Deconinck (Food & Beverage),
Linda Van Elsacker (R&D),
René Hoeckx (Projecten),
Dries Herpoelaert (CEO),
Guy Claes (Operaties),
Wim Van den Berghe,
Anja Stas (Sales, Marketing and 
Communication),
Johan Poplemon (HR),
Paul Corluy (Finance & ICT) 
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sTuuRgROeP MAATsCHAPPelIJK VeRANTWOORD ONDeRNeMeN

Er is een stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgericht om betrokkenheid 
te creëren bij alle departementen en om ervoor te zorgen dat MVO structureel onderdeel is van de 
bedrijfsdoelstellingen en -werking. 

Het team bestaat uit medewerkers van de KMDA en externe specialisten en consulenten ter ondersteuning 
en advisering van de stuurgroep.

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie en contactpunt voor het verslag

Paul Corluy, directeur Finance, ICT & Purchase
Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
Koningin Astridplein 26
2018 Antwerpen
paul.corluy@kmda.org 
+32 3 202 45 70

Het KMDA GRI-verslag 2013 handelt over een verslaggevingsperiode van het jaar 2013. 
De verslaggevingscyclus wordt vastgelegd op een jaarlijkse frequentie en rapporterend over een 
kalenderjaar. Het meest recente verslag gaat over 2012 en is gefinaliseerd in maart 2013. 
Het gekozen rapporteringsniveau GRI is voor dit KMDA GRI-verslag vastgelegd op het niveau C.  
Het betreft een zelfverklaring (“self declared”) binnen de GRI-systematiek.

De giraffenlodge op het continent Afrika, één van 
de jongste realisaties in Planckendael.
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8. Financieel jaarverslag

De hoofddoelstelling van de KMDA is niet om winst te maken. De KMDA wil wel voldoende cashflow 
genereren om de nodige investeringen te realiseren en toch financieel onafhankelijk te blijven. 

De essentiële missie opgedragen aan de KMDA, met name bijdragen tot het behoud van de 
biodiversiteit, komt ten goede aan de gehele samenleving. Om deze essentiële missie te volbrengen, 
is de KMDA door de Vlaamse Regering belast met de volgende specifieke missies, opdrachten en 
engagementen:

•	 Monumentenzorg
•	 Wetenschappelijk onderzoek
•	 Educatie
•	 Cultuur
•	 Toerisme voor Allen
•	 Natuurbehoud

De activiteiten die de KMDA in het kader van deze missies, 
opdrachten en engagementen ontplooit,  zijn van algemeen belang, 
zonder commercieel oogmerk. Ze zijn gericht op de vervulling van 
de essentiële opdracht van de KMDA om bij te dragen tot het 
behoud van de biologische diversiteit.
De KMDA verschilt daarin wezenlijk van commerciële dierentuinen 
en attractieparken. Die zijn niet belast met specifieke missies 
van algemeen belang en kunnen hun uitgesproken commerciële 
belangen nastreven. 

Toch streeft de KMDA er naar om attractief te zijn en een maximaal 
aantal bezoekers aan te trekken om zo de kosten te kunnen dekken 
en een positieve cashflow te genereren.
In 2012 was er, door de verhuis van Kai-Mook naar Planckendael, 
een stijging van het aantal bezoekers in Planckendael. In 2013 is 
het aantal bezoekers in Planckendael terug gedaald.
Ondanks een daling van het aantal bezoekers, is er toch een lichte 
stijging van de bedrijfsopbrengsten. Dit is te danken aan het 
binnenkomen van een groot legaat en een toename van het aantal 
verkochte abonnementen. 
De abonnementen kennen al verschillende jaren een stijging.

2011 2012 2013

aantal bezoekers 1.743.000 1.624.000 1.580.000

bezoekers ZOO 999.000 825.000 820.000

bezoekers Planckendael 744.000 799.000 760.000

aantal abonnementen 53.618 55.653 59.810

omzet incl. abonnementen in mio € 34,8 34,7 32.8

netto resultaat in mio € 2,7 1,6 -4,7

personeelskosten in % omzet 55% 60% 65%

cash flow in mio € 7,4 7,3 7,0

investeringen in mio € 15,9 18,0 16,0

financiële schulden in mio € 1,0 0,5 -
Bron: KMDA
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Ook de volgende jaren zal zwaar worden ingezet op de abonnementen. De abonnees van de KMDA 
hebben toegang tot 2 parken, terwijl de abonnees van andere attracties voor dezelfde prijs maar 
1 park kunnen bezoeken.

De personeelskosten lopen op tot 65% van onze omzet. Dit is zowat het dubbele van sommige andere 
dierenparken. Dit is voor een groot deel te verklaren door de specifieke missies en opdrachten die 
zijn opgelegd aan de KMDA. Anderzijds moet de KMDA er toch voor opletten dat niet marktconforme 
personeelskosten de financiële onafhankelijkheid van de KMDA in het gevaar brengen. Hier zal, in 
paritair overleg, in 2014 aan gewerkt worden. 

Sinds 1985 heeft de KMDA VZW verschillende onroerende goederen verworven, o.m. in het kader 
van de oprichting van de nieuwe Elisabethzaal. Deze stonden op de balans nog gewaardeerd aan 
de oorspronkelijke aanschaffingsprijs. Vermits deze gronden niet meer de waarde hebben van 
winkelgronden, maar worden herbestemd als grond voor dierentuinen of de oprichting van zalen, 
heeft de Raad van Bestuur beslist deze gronden af te waarderen en een uitzonderlijke afschrijving 
te boeken ten belope van € 5,6 mio.

In 2013 heeft de KMDA vzw de aandelen die zij in het bezit had van KMDA OP NV, om niet geschonken 
aan de KMDA Private Stichting. Dit had een negatief effect op het resultaat van € 1,3 mio.

Door deze uitzonderlijke afschrijving en de schenking om niet, is het resultaat van de KMDA vzw in 
2013 negatief en sluit zij af met een verlies van € 4,7 mio. 

In 2013 heeft de KMDA voor € 16 mio geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen gerealiseerd in 
2013 zijn de afbraak en bouw van de Elisabethzaal, de renovatie van het aquarium en het ontwerp 
van De Savanne in de ZOO en de realisatie van Pinguïnpromenade in Planckendael.
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Bron: KMDA

Bron: KMDA

De balans op 31 december 2013 ziet er als volgt uit:

31 dec 13 31 dec 12

activa in K€

materiële vaste activa 40.125 41.601

financiële vaste activa 167 1.396

voorraden 385 361

handelsvorderingen 845 972

overige vorderingen 12.571 10.222

geldbeleggingen en liquide middelen 55.664 40.842

overlopende rekeningen 632 1.011

Totaal activa 110.389 96.405

31 dec 13 31 dec 12

passiva in K€

fondsen 1.323 1.323

overgedragen resultaat 25.295 30.005

kapitaalsubsidies 71.764 51.287

voorzieningen 3.024 4.155

financiële schulden 500

handelsschulden 3.604 3.340

schulden mbt bezoldigingen belastingen en sociale lasten 1.935 2.041

diverse schulden 35 8

overlopende rekeningen 3.409 3.746

Totaal activa 110.389 96.405

investeringen in K€ jr 2013

KEZ 4.548

ZOO Aquarium 2.399

ZOO De Savanne 1.505

Dyksterhuis 1.298

Hoofdgebouw - Vleugel Paon en tuin 1.092

PLD Zuid-Amerika - ZAP 3 754

Hoogspanningscabine Astridplein 557

PLD Amerika - hyena’s, antilopen PLD 445

overige projecten 1.722

overige investeringen 1.647

Totaal investeringen 15.968



pagina 40 

De resultatenrekening over 2013 ziet er als volgt uit:
 
in K¤ jr 2013 jr 2012

bedrijfsopbrengsten

omzet 24.214 27.012

lidgelden 8.443 7.552

schenkingen 200 140

legaten 3.446 1.179

subsidies 9.494 8.674

andere bedrijfsopbrengsten 1.545 2.511

47.342 47.067

jr 2013 jr 2012

bedrijfskosten

handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -2.560 -3.058

diensten en diverse goederen -9.978 -10.516

bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -21.682 -21.051

afschrijvingen en waardeverminderingen -11.804 -10.487

waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen -28

voorzieningen voor risico’s en kosten 1.131 -392

andere bedrijfskosten -547 -897

-45.440 -46.429

bedrijfsresultaat 1.902 638

financieel resultaat 361 920

uitzonderlijk resultaat -6.973 22

resultaat van het boekjaar -4.710 1.580
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9. Interactie met stakeholders

De KMDA overlegt met diverse groepen belanghebbenden. Het betreft zowel interne als externe 
stakeholders waarmee op regelmatige basis wordt gecommuniceerd, op verschillende manieren, zowel 
formeel als informeel.

sTAKeHOlDeRs

eAZA

Op 13 en 14 mei kreeg Planckendael bezoek van een 
auditteam in opdracht van EAZA (European Association 
for Zoos and Aquaria). Drie collega’s van andere EAZA-
dierentuinen hielden Planckendael onder de loep. Ze 
bekeken tal van documenten en plannen, liepen door het 
park, bekeken elk hoekje en keerde elke steen om, om 
te kijken of Planckendael (en dus de KMDA meer in het 
algemeen) als stichtend lid van EAZA ook zelf de spelregels 
opvolgt zoals die zijn voorgeschreven voor alle dierentuinen 
die willen toetreden. Linda Van Elsacker, Guy Claes en 
enkele van hun curatoren, managers en coördinatoren 
begeleidden het team tijdens deze 2 dagen. Ze brachten 
hen in contact met de dierverzorgers en andere collega’s en 
gaven deskundig antwoord op de vele vragen die werden afgevuurd. De dagelijkse gang van zaken 
maar ook de recentste realisaties zoals het giraffen- en olifantencomplex en de toekomstplannen 
van onze 2020-strategie kwamen uitvoerig aan bod. Zoals we eigenlijk konden verwachten werden 
de inspanningen voor onderzoek, educatie, conservatie en duurzaam ondernemen, waar de KMDA 
een voorbeeldrol opneemt in de EAZA club, door de drie auditeurs bijzonder gesmaakt. 

Het officiële verslag over Planckendael werd in het najaar aan de EAZA-directie ter goedkeuring 
voorgelegd. De positieve feedback die we kregen tijdens het terreinbezoek verzekert ons van een 
‘goed rapport’.  Hier volgt de officiële versie van de EAZA-directie:

WErKNEMErS

VAKBONDEN

UITZENDKrACHTEN STUDENTEN

GIDSEN

lEDEN

BEZOEKErS

BEDrIJVEN

ABONNEES SCHOlEN

lEVErANCIErS

MEDIA

OVErHEID

BUrEN

SPONSOrS SAMENWEr-
KINGEN

(EAZA…)

COllEGA-
DIErENTUINEN

NGO’S

AllIANTIES

CONCUrrENTIE

rAAD VAN BESTUUr GrOEPEN

BErOEPSVErENI-
GINGEN

DE MAATSCHAPPIJ

Bron: KMDA

Planckendael kreeg een goed rapport na de audit 
in opdracht van de EAZA.
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“Planckendael is an excellent example of a modern, continually developing, and conservation 
minded facility. Their staff is highly trained and experienced, and this is encouraged by a strong 
leadership team. The zoo is able to reinvest yearly, and appears to be highly supported by its state 
government. Older facilities are being quickly replaced or updated, and having a total theme for 
the zoo has helped to develop an extensive and forward thinking master plan. 
While there are a few suggestions for improvement and two concerns about safety, the zoo is of 
high quality and professionalism, in guest experience, animal care, education, and back stage 
operations. The newer exhibits are well thought out and future-proof, with education and emotional 
learning as part of the initial planning stage, as is safety and research. 
Planckendael’s and KMDA’s commitment to research and conservation science is strong and makes 
them a leader in this field in the community, and must be highly commended. They are also highly 
active within EAZA and show the ‘EAZA Spirit’ in many ways. 
For these reasons and more, the screening team recommends that Planckendael maintain full 
membership.”

TOeRIsMe VOOR AlleN

Zowel de ZOO Antwerpen als Planckendael maken deel uit van de mogelijke daguitstappen via 
Steunpunt Vakantieparticipatie. De KMDA rekende in 2013 als inkomtarief € 6,5 in plaats van 
meer dan € 22 voor volwassenen en € 17,50 voor kinderen. De KMDA is met meer dan 20.000 
bezoekers de belangrijkste daguitstap van Steunpunt Vakantieparticipatie.

ABONNees

Een intensieve abonnementencampagne zorgde ervoor dat het aantal abonnementen voor het 10e 
jaar op rij steeg en dat met maar liefst 7,5% in vergelijking met het vorige seizoen. In totaal werden 
er bijna 60.000 abonnementen verkocht, wat overeenkomt met ongeveer 200.000 abonnees. 
Vooral op retentie werd hard gewerkt, met een record van 80% als resultaat.

AANTAl FACeBOOKFANs eN ANDeRe sOCIAle MeDIA

Bron: KMDA
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BIJlAge 1 gRI VeRslAgPARAMeTeRs

                   pagina
sTRATegIe eN ANAlyse
1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie  4  
 
ORgANIsATIe PROFIel
2.1 Naam van de organisatie        36
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten     5 e.v 
2.3 Operationele structuur van de organisatie       35 e.v.                                                  
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie     36 
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is     14, 21 
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm      35 
2.7 Afzetmarkten         14 
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie     37  
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode    n.v.t.  
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend   24

VeRslAgPARAMeTeRs
3.1 Verslagperiode         36 
3.2 Datum van het meest recente verslag      36 
3.3  Verslaggevingscyclus        36 
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan   36 
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag
    
Voor het bepalen van alle betrokken belanghebbenden (stakeholders) maakt de KMDA organisatie gebruik 
van een gecombineerde stakeholderanalyse gebaseerd op enerzijds de IQNet SR-10 systematiek en an-
derzijds de AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) systematiek. Deze specifieke systematiek 
behoort tot de AccountAbility serie (www.accountibility.org). De toepassing van deze systematiek is verder 
ingebed in onze totaalvisie omtrent MVO en directieoverleg en maakt verder onderdeel uit van de werking 
van de KMDA MVO-stuurgroep. Het is tevens binnen deze operationele MVO-stuurgroep dat binnen dit 
proces de relevantiebepaling geschiedt m.b.t. onderwerpen en prioritering. 

Deze duurzaamheidsverslaggeving vindt verder borging via goedkeuringsbeslissing van het Directiecomité 
en de Raad van Bestuur.

Bedrijfsinformatie die deel uitmaakt van een contractvorm sluiten wij - uit respect voor de belangen van 
de tegenpartij - per definitie uit in relatie tot deze duurzaamheidsverslaggeving. 
 
3.6 Afbakening van het verslag       36 
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of 
 afbakening van het verslag

Vermits het Serpentarium geen deel uitmaakt van KMDA vzw, wordt hier niet over gerapporteerd.  
      
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen 
 in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten
 of andere entiteiten         n.v.t. 
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte   
 informatie         n.v.t. 
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes  n.v.t. 
3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de 
 informatievoorziening te vinden zijn      45

Bijlagen
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Bijlagen

BesTuuR, VeRPlICHTINgeN eN BeTROKKeNHeID
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie      35  
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een 
 leidinggevende functie heeft       35 
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal 
 onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam 35 
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om 
 aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste 
 bestuurslichaam         35 e.v. 
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken  41
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden 
 betrokken         41

(4.8) MVO beginselverklaring

De KMDA wil op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier toonaangevend zijn in de sector 
van dierentuinbeheer en natuurbeleving en een internationaal leidende rol spelen op het vlak van dier-
verzorging, dierhuisvesting, publiekswerking rond dieren, informatieverstrekking en educatie over dieren 
en hun biotopen. Klantenbenadering en tevredenheid onder de bezoekers en leden alsook de continuïteit 
van onze dienstverlening is de belangrijkste drijfveer.
KMDA doet dit door een actief, wetenschappelijk onderbouwd beheer van dierencollecties binnen en 
buiten haar muren en dit in combinatie met een hoogstaande, belevingsgerichte klantenbenadering.
Integratie van haar wetenschappelijke werking met de industriële en academische wereld krijgt een bij-
zondere aandacht.

In haar strategische basiskeuzes staan bijgevolg voor de KMDA een excellent bedrijfsresultaat samen met 
respect voor mens, leefmilieu en maatschappij centraal. Om de gestelde doelen te bereiken is een KMDA 
MVO-managementmodel opgezet en ingevoerd dat er moet voor zorgen dat:
•	de producten en diensten die de organisatie levert aan de verwachting van de klanten - in de breedste 

zin - voldoen
•	de activiteiten voldoen aan de wet- en regelgeving
•	de producten, diensten en de organisatie onderhevig zijn aan een continu proces van proactief beleid, 

beheersing en registratie, controle en verbetering
•	MVO structureel onderdeel is van de bedrijfsdoelstellingen en -werking
•	er een veilige, gezonde en aangename werkomgeving wordt gerealiseerd
•	de milieubelasting en het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt 
•	er steeds naar harmonie wordt gezocht tussen de commerciële activiteiten en de wetenschappelijke 

activiteiten met respect voor educatie, natuurbehoud, biodiversiteit en welzijn
•	schade en verliezen vermeden worden
•	alle medewerkers weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en hier ook naar handelen
•	de directie zich ervan overtuigt en zorg draagt dat het MVO-managementmodel operationeel blijft
•	er jaarlijks omtrent haar MVO stand van zaken wordt gerapporteerd naar de stakeholders
•	De directie onderkent dat het personeel de belangrijkste factor is voor het bereiken van de gestelde 

doelen.  Het beleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet door er-
varen en vakbekwame medewerkers. Door beleidsvorming, vastgestelde procedures, voorlichting, sensi-
bilisatie, training en opleiding wordt gezorgd dat de kennis en motivatie van het personeel op een hoog 
peil blijven gehandhaafd.  Daarnaast worden in het kader van ons MVO-project voldoende middelen ter 
beschikking gesteld voor de aanschaf en ontwikkeling van apparatuur, hulpmiddelen, voorzieningen en 
andere benodigdheden.

Van alle medewerkers van de KMDA wordt verwacht dat zij het beleid begrijpen, aanvaarden, ondersteu-
nen en naleven en daarbij blijk geven van hun betrokkenheid en respect bij de organisatie van: klanten-
tevredenheid, kwaliteit en beveiliging van onze dienstverlening, veiligheid en welzijn, zorg voor het milieu 
en onze positie in de maatschappij.
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Nummer van GrI Indicator Uitleg van Indicator Pagina

EC 1 Directe economische waarde 37 e.v.

EC 4 Financiële steun van de overheid 39 e.v.

EN 3 Direct primair energieverbruik 28 e.v.

EN 5 Energiebesparingen 28 e.v.

EN 8 Waterverbruik 26 e.v.

EN 10 Hergebruik van water 26 e.v.

EN 11 Biodiversiteit in beschermde gebieden 14 e.v.

EN 12 Activiteiten en biodiversiteit 14 e.v.

EN 13 Beschermde habitats 14 e.v.

EN 14 Beheersmaatregelen en biodiversiteit 14 e.v.

EN 15 Rode- en beschermingslijst soorten 14 e.v.

EN 21 Afvalwater 26

EN 22 Hoeveelheid afval 29

EN 25 Waterafvoer en –afvloeiïng en biodiversiteit 26 e.v.

LA 1 Werkgelegenheid 31

LA 4 Verhouding tussen werkgever en werknemer 32

LA 7 Letsel- en uitvaldagen 34

LA 10 Opleiding en onderwijs 31 e.v.

LA 13 Diversiteit en kansen 31 e.v.

Bijlagen


