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Foto cover: 
De foto op de cover is in de begin jaren van  
Apenheul gemaakt. In die tijd gingen de  
dierverzorgers het eiland op bij de gorilla’s. 
Dat kon destijds omdat de gorilla’s als kleine 
hummeltjes naar Apenheul waren gekomen en 
de verzorgers de rol van ouder op zich namen. 
Tegenwoordig is dit niet meer nodig en groeien 
gorilla’s op in sociale groepen waarbij ze het 
ouderschap van andere gorilla’s leren.
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Fokprogramma gorilla’s

Innovatieve partner

16
Apenheul 50 jaar

31
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ZooJaar is een uitgave van Stichting Apenheul en 
verschijnt één keer per jaar. De verantwoordelijk-
heid voor de inhoud ligt bij Stichting Apenheul. 
Bijdragen die geschreven zijn door niet-Apenheul-
medewerkers 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.

Teksten
Marye Berghuis, Thomas Bionda, 
Warner Jens, Laura de Kruijs, Martijn 
Nagel, Roel Welsing, Iris de Winter, 
Cora Schout, Lisette van den Berg, 
Kars Riphagen, Rick Evers en 
anderen.
 
Redactie en coördinatie
Joukje Groot en Noesjka Verheij

Fotografie
Ronald van der Beek en anderen
Foto cover: Freddy Rikken

Vormgeving en opmaak
Lisette Burggraaff en Bert Boshoff

Druk
GVO drukkers en vormgevers, Ede

Apenheul staat voor duurzaam 
ondernemen. We hebben immers 
een missie: ‘Liefde voor dieren  
en natuur stimuleren.’ Dit sijpelt 
door in alles wat we doen. Zo ook 
in onze horeca en de keuzes van 
leveranciers en producten.

De tijd dat we dieren uit het wild haalden om in 
dierentuinen te houden, ligt gelukkig ver achter 
ons. Maar hoe zit het met de voortplanting in 
dierentuinen en hoe werkt zo’n fokprogramma 
bij de gorilla’s in Apenheul?

Apenheul is op 12 juli 1971 
opgericht en bestaat dit jaar dus 
50 jaar. We nemen je mee in wat 
er de afgelopen jaren is gebeurd 
en welke feestelijke momenten 
er nog komen.

Beschermvrouwe:
Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Margriet der 
Nederlanden

Raad van Toezicht
Hesje van der Meer,  
Gerwin Hop, Olaf Prinsen 
(voorzitter), Liesbeth Sterck 
en Frank Verstappen.

Ambassadeurs:
Jan Brouwers, Thijs Geurts, 
Fred de Graaf, Cors Hage, 
Tienke Koning, Barbara 
Lamberts, Peter van der  
Net, Theo Ritsema, Kees 
Robers, Jos Ruys, Herman 
Schaftenaar, Hannet de  
Vries – in ’t Veld, Alfons 
Willemsen en Ronald van  
der Zijl.

Ontwikkeling park
Het afgelopen seizoen is het 
nieuwe gebied voor de dwergapen 
geopend. We blikken terug op de 
opening en kijken naar de nieuwe 
parkontwikkelingen. 
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Disclamer gebruik foto’s
Voor zover de individuele fotograaf ons 
bekend is, is zijn of haar naam ook 
vermeld bij de betreffende foto’s of in 
de colofon. Apenheul heeft ernaar 
gestreefd de rechten van de illustraties 
volgens wettelijke bepalingen te 
regelen. Degenen die desondanks 
menen zekere rechten te kunnen doen 
gelden, kunnen zich alsnog tot 
Apenheul wenden.

Stichting Apenheul
Postbus 97
7300 AB Apeldoorn
055 - 3 57 57 00
www.apenheul.nl
info@apenheul.nl
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VAN roel

50 JAAR VEERKRACHT 
Het nieuwe seizoen is begonnen. We weten nu al dat het voor Apenheul 

sowieso een bijzonder jaar wordt en dit keer niet alleen vanwege een virus. 

Het is namelijk feest, want dit jaar vieren we ons 50-jarig jubileum. In deze 

uitgave van ZooJaar blikken we terug op de afgelopen 50 jaar en nemen we 

een kijkje in de toekomst.  

Bij het opstellen van dit voorwoord schiet 
mij één woord te binnen: veerkracht. De 
natuur heeft ons laten voelen dat er echt 
grenzen zijn aan hoe wij als mens met haar 
omgaan en heeft ons stevig op de proef 
gesteld. We mochten in eerste instantie 
geen bezoekers ontvangen en ook vrijwel 
alle zakelijke evenementen werden afge-
zegd. De kosten liepen door, terwijl daar 
geen inkomsten tegenover stonden.  

De natuur laat ook zien dat wie veerkracht 
toont en zich weet aan te passen uiteindelijk 
sterker uit een verandering komt. Dat geldt 
ook voor Apenheul. Ik ben enorm trots op 
hoe we dit met elkaar samen doen in 
Apenheul. Het is gelukt om ons steeds weer 
aan te passen aan de nieuwe realiteit. Dat 
was niet altijd makkelijk en kende soms een 
hoge prijs. Het vroeg veel van iedereen. 
Afgelopen seizoen moesten we helaas ook 
afscheid nemen van een aantal fijne 
collega’s. 

Toch is het ons gelukt om de schouders er 
steeds weer onder te zetten en heel veel 
mensen een leuke en inspirerende dag uit te 
bezorgen. Ondanks alle beperkingen zijn er 
meer dan 280.000 bezoeken aan Apenheul 
gebracht. En hoewel niet alle gebieden open 
waren, scoorden we nog steeds een dikke 
voldoende op klanttevredenheid. Gelukkig 
hebben de dieren geen seconde geleden 
onder de crisis. Daarnaast is het ons gelukt 
om innovaties door te voeren, die ons in de 
toekomst veel baat brengen. Denk bijvoor-
beeld aan de mogelijkheid om online geld te 
doneren aan Apenheul of het bestellen van 
een horecaconsumptie via een speciale 
website of QR-code.

Een crisis stelt ook je relatie met je omge-
ving op de proef en we mogen erg blij zijn 
met de kracht van onze relaties. We trekken 
samen op met de andere grote dagattracties 
van Nederland en vooral met de Nederland-
se Vereniging van Dierentuinen om zaken 
voor elkaar te krijgen en aandacht te vragen 
voor onze mooie sector. Het Rijk, de 
gemeente en de provincie staan achter ons 
en steunen ons waar mogelijk. Het is 
hartverwarmend dat steeds meer mensen 
zich melden als Vriend van Apenheul en 
bedrijven Apenheul willen sponsoren. 

Het ziet ernaar uit dat ook de komende tijd 
die veerkracht nog noodzakelijk blijft. Hoe 
symbolisch is dat voor een missiegedreven 
organisatie als Stichting Apenheul? Vijftig 
jaar geleden zijn we gestart om mensen het 
belang van de natuur te laten ervaren. Als 
afgelopen jaar ons iets geleerd heeft, dan  
is het dat die missie nog steeds hartstikke 
actueel en relevant is. Komend jaar staan  
we daarbij stil en vieren we ons jubileum.  
We doen dat graag met jou en hopen je dan 
ook weer vaak tegen te komen in ons mooie 
wandelpark in de natuur! 

Algemeen Directeur
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Vaste 
medewerkers

Flex-, 
oproep- en 

hulpkrachten

Gidsen

72 99 85

255.000 Bezoekers

16.000 KG
witlof

22.000 KG 
andijvie 

3.000 KG 
appels

5.000 KG 
wortels

voor de 
dieren

38
295

Apensoorten

ApenGidsen inzet 
Seizoenkaarthouders 
Vrienden

504
13.540

315

>78.800  
Volgers op Facebook, 
Instagram en LinkedIn

3.142
33.471

521
4.508

Sleutelhangers verkocht voor ANF 
Knuffels verkocht in de souvenirshop 
Doodshoofdaap- en gorillamondmaskers verkocht
Speurtassen verkocht  

jaarGemiddeld 
rapportcijfer8.1

65.256
Verkochte 
kopjes  
Lazy Monkey 
koffie

5.412
941

 Broodjes aap verkocht in onze horeca
Salades  verkocht in onze horeca

GOUDEN 
Green Key 
certificering



  GEBOORTES

Rode brulaap geboren
Op 1 mei 2020 werd een rode brulaap geboren. Moeder 
Ymanoë is inmiddels een heel ervaren moeder, want voor haar 
is dit het zevende jong om groot te brengen. De kleine maakt 
het goed en moet snel zelfstandig worden. Ymanoë was het 
namelijk halverwege het seizoen eigenlijk alweer zat om haar 
zoon overal mee naartoe te dragen. In tegenstelling tot de 
andere vrouw in de groep, Talutah, draagt Ymanoë haar  
jongen het liefst zo kort mogelijk met zich mee. 

          Leven in de brouwerij bij de
       leeuwenstaartmakaken

Nu we dik twee jaar een 
nieuwe man in de groep 

hebben, zat een geboorte 
er natuurlijk aan te 
komen. Het was even 

spannend, omdat Eral 
nog niet altijd een 
duidelijke leider van 
de groep is. Hij groeit 
duidelijk in zijn rol, 
maar dat gaat wel 
gepaard met de 
nodige ruzietjes  
en vechtpartijtjes. 
Salena werd al in 
de gaten gehou-
den vanwege haar 
groeiende buik en 
op 3 juli 2020 werd 

haar eerste jong 
geboren. Ze loopt 

ermee alsof ze nooit anders 
heeft gedaan. Ze heeft het 

voordeel van de aanwezig-
heid van een aantal ervaren 
vrouwen in de groep. 
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Met zo’n 300 apen en andere dieren is het in Apenheul nooit saai. Er wordt gepaard, 

de kleintjes worden geboren, dieren verhuizen en soms moeten we afscheid nemen. 

De apen(families) zijn stuk voor stuk bijzonder en hebben hun eigen verhaal.  

We lichten er een aantal uit. 

DIER(EN)NIEUWS

Ze beschermt haar jong goed en na een aantal dagen mocht 
vader Eral ook af en toe in de buurt komen. Het zorgt in ieder 
geval voor veel leven in de brouwerij. Hopelijk volgen er nog 
meer jongen.

  ZWANGERSCHAPPEN

Bonobo Kumbuka verwacht een jong
Bonobo Kumbuka is 21 jaar geleden in Apenheul geboren en is 
op het moment van schrijven van deze ZooJaar zwanger van 
haar derde jong. Het afnemen van een zwangerschapstest 
was voor de verzorgers makkelijk omdat Kumbuka op 
commando in een beker kan plassen. Haar jong wordt begin 
2021 verwacht. Dit is een mooi leermoment voor haar tweede 
dochter Ayebi, om zich op het moederschap voor te bereiden. 
Afgelopen november is Kumbuka voor het eerst oma geworden 
toen haar oudste dochter Yahimba beviel. Yahimba is in maart 
2017 vanuit Apenheul verhuisd naar La Vallée des Singes, een 
dierentuin in Frankrijk.

De grootste verrassing van vorig jaar: gorilla Gyasi  
is zwanger!
In de tweeënhalf jaar dat zilverrug Bao Bao in Apenheul is, 
hebben we al bij verschillende vrouwtjes meerdere zwanger-
schapstesten gedaan, maar nooit was er een positief. Toch 
begon Gyasi in de zomer afwijkend gedrag te vertonen. Ze 
wilde haar ontbijt niet en soms kwam ze niet eens uit haar 
nest, terwijl ze altijd redelijk vooraan zit bij het uitdelen van 
eten. De rest van de dag gedroeg ze zich vervolgens weer 
normaal, al was het iets minder actief. We hadden nog niet het 
idee dat ze zwanger was. De laatste paring met Bao Bao leek 
succesvol, maar na die tijd leek ze nog enkele signalen van 
bronst te vertonen. Gyasi is ook niet de meest favoriete vrouw 
van Bao Bao, dus een zwangerschap hadden we niet verwacht. 
Onze nieuwsgierigheid overwon. 

4



Z O O J A A R  2 0 2 0 / 2 0 2 1 5

We vingen haar urine op en deden een test. De test was binnen 
een paar seconden positief. We geloofden onze ogen niet! Voor 
de zekerheid wilden we de volgende ochtend nog een test 
doen, maar Gyasi leek door te hebben wat we wilden en hield 
haar plas op. Uiteindelijk is het gelukt en ook de tweede test 
bleek positief! We vermoeden dat Bao Bao bij de laatste paring 
raak heeft geschoten. Op het moment dat deze ZooJaar bij de 
drukker ligt, verwachten we dat Gyasi inmiddels is bevallen van 
een gezond gorillajong. Het blijft echter een ruwe schatting, 
want bij gorilla’s maken we geen echo’s. Momenteel gaat het 
goed met Gyasi al kan ze soms behoorlijk chagrijnig reageren 
richting de verzorgers. We zullen de hormonen maar de schuld 
geven. 

  IN MEMORIAM

Een van de meest bijzondere dieren van Apenheul, 
‘Grand lady’ Holly, overleden
Afgelopen jaar overleed een van de meest bijzondere dieren 
van Apenheul: sifaka Holly. Zij ziet in 1990 voor het eerst het 
levenslicht op Madagaskar. Als driejarige jongedame verhuist 
zij, in het kader van een uitwisselingsproject, naar een 
dierentuin in Parijs. In 2008 verhuist zij samen met haar man 
Locky en zoon Tilavo naar Apenheul. Ze is op dat moment 
zwanger. In februari 2009 werd Daholo, de eerste sifakababy 
op Apenheul, geboren. Hij is net twee maanden oud wanneer 
zijn vader Locky overlijdt en Holly achterblijft met haar twee 
zonen. Achter de schermen hadden we op dat moment 
sifakaman Minos zitten en we besloten dat hij de nieuwe 
partner werd van Holly. Met de kleine Daholo heeft Minos geen 
problemen en Daholo wordt goed door zijn moeder beschermd. 
Tilavo, haar oudste zoon, is echter een ander verhaal. Hij laat 
duidelijk blijken Minos niet te accepteren en verhuist later naar 
een andere dierentuin.

De opvoeding van de kleine Daholo is een soort co-ouderschap 
tussen de verzorgers en Holly. Het is bekend dat zij een goede 
moeder is, maar ze kan door een tepelafwijking geen melk 
geven. In Parijs is ze al getraind om de baby af te geven, zodat 
verzorgers het jong kunnen voeden. 
In Apenheul worden, na Daholo, nog vier sifakajongen op 
dezelfde manier groot gebracht: Efatra ’11, Maitso ’13, Raozy 
’14 en Alafady ’18. De dierverzorgers hadden het idee dat Holly 
het wel prima vond dat haar jongen even naar de ‘oppas’ 
gingen, vooral toen ze wat ouder werden.
Holly liet zich de blaadjes niet van de takken eten, maar met  
de jaren werd ze wel milder. En ook de ouderdomskwaaltjes 
kwamen. Er werd besloten haar Prednison te geven. Holly 
knapte daar zo van op, dat we het konden afbouwen en zelfs 
een tijd lang gestopt zijn. Helaas werden haar ogen slechter en 
de beentjes strammer, dus kreeg ze weer Prednison. Ze bleef 
lekker eten, van het zonnetje genieten en ook de opvoeding 
van Alafady deed ze er nog even bij, terwijl ze toen al 28 was! 
Eind juli 2020 kreeg ze een kaakontsteking die haar fataal 
werd. In de avond van 29 juli vinden de verzorgers haar in het 
verblijf; ze is dan al overleden. Met haar overlijden nemen we 
afscheid van een bijzonder dier: Holly.

  OVERIG DIERENNIEUWS

Charmeur Makasi 
Bonobo Zuani beviel elf jaar geleden in Apenheul van zoon 
Makasi. Helaas is zij in de winter van 2019 overleden.  
Bonobozonen en -moeders hebben een sterke band en  
blijven normaal hun hele leven bij elkaar. Moeders hebben  
een beschermende rol naar hun zonen in de groep. Makasi 
profiteerde van de hoge status van zijn moeder. Hij was 
verzekerd van de steun van zijn moeder en met zijn puberge-
drag wist hij goed weg te komen. Het verlies van zijn moeder 

was voor Makasi dan ook erg zwaar. Hij moest leren hoe het  
is zonder de bescherming van zijn moeder in een groep met 
dominante vrouwen. Inmiddels heeft Makasi zijn positie in de 
groep aardig gevonden. Hij heeft geleerd hoe hij zich het best 
kan gedragen en heeft zijn gedrag aangepast aan de nieuwe 
situatie. Makasi heeft zijn rol als charmeur naar de vrouwen 
gevonden. >> 

"Makasi heeft zijn rol als charmeur  
naar de vrouwen gevonden."



Z O O J A A R  2 0 2 0 / 2 0 2 1

PRIMATEN 
5  Alaotra bamboemaki’s Hapalemur alaotrensis
2 baardsaki’s Chiropotes sagulatus 
14 berberapen Macaca sylvanus 
5 blauwoogmaki’s Eulemur flavifrons 
74 Boliviaanse doodshoofdapen Saimiri boliviensis
11 bonobo’s Pan paniscus 
8 Borneo orang-oetansPongo pygmaeus 
13 Colombiaanse slingerapen Ateles fusciceps rufiventris
8 geelborstkapucijnapen Sapajus xanthosternos 
2 gordelvari’s Varecia variegata subcincta 
5 gouden leeuwapen Leontopithecus rosalia 
1 goudkopleeuwaap Leontopithecus chrysomelas 
2 grijspootdoeroecoeli’s Aotus griseimembra 
9 Hanuman langoeren Semnopithecus entellus 
6 Javaanse langoeren Trachypithecus auratus 
2 keizertamarins Saguinus imperator 
4 kroonmaki’s Eulemur coronatus   
2 kroonsifaka’s Propithecus coronatus 
8 laaglandgorilla’s Gorilla gorilla 
7 leeuwenstaartmakaken Macaca silenus 
2 l’Hoest meerkatten Allochrocebus lhoesti 
2 manteltamarins Saguinus bicolor 
2 Noordelijke talapoins Miopithecus ogouensis 
5 Noordelijke witwanggibbons Nomascus leucogenys 
16 ringstaartmaki’s Lemur catta 
7 rode brulapen Alouatta seniculus 
6 rode titi’s Plecturocebus cupreus 
5 rode vari’s Varecia rubra 
4 roodbuikmaki’s Eulemur rubriventer 
11 roodkruinmangabeys Cercocebus torquatus 
7 witgezichtsaki’s Pithecia pithecia 
7 witschouderkapucijnapen Cebus capucinus 
3 wolapen Lagothrix lagothricha 
1 zilver-oeistiti Mico argentatus 
8 zwarte brulapen Alouatta caraya 
1 zwartwitte vari Varecia variegata

VOGELS
1 Darwin nandoe Rhea pennata
2 groenvleugelara’s Ara chloroptera
13 kaalkopibissen Geronticus eremita
4 kuifseriema’s Cariama cristata
9 regenbooglori’s Trichoglossus haematodus moluccanus
64 rijstvogels Pavo muticus

AMFIBIEËN
3 Marañón gifkikkers Excidobates mysteriosus
10 zwartgroene gifkikkers Dendrobates auratus

REPTIELEN
8  kolenbranderschildpadden Cheochelone carbonaria

VISSEN 
2  diamantsteuren Acipenser gueldenstaedtii
6  Siberische steuren Acipenser baerii
2  witte steuren Acipenser transmontanus

INVERTEBRATEN
10 Afrikaanse reuzenmiljoenpoten Archispirostreptus gigas
10 jungle nimfen Heteropteryx dilatata
10 Mombassa miljoenpoten Epibolus pulchripes   
50 rozenkevers Pachnoda marginata

OVERIGE ZOOGDIEREN
2 capibara’s Hydrochoerus hydrochaeris
3 Chileense poedoes Pudu puda
1 manenschaap Ammotragus lervia
3 tweevingerige luiaards Choloepus didactylus

DEZE DIEREN KAN JE IN APENHEUL BEWONDEREN

De grote verhuizing
De bouw van twee nieuwe dierverblijven, het nieuwe dwergapen-
gebouw en een gebouw voor de grote Zuid-Amerikaanse apen leverde 
een nieuwe puzzel op. Zitten de diersoorten nog wel op de, voor hen, 
beste plaats? Welke soorten, die hun buitenverblijf met elkaar delen, 
passen goed bij elkaar? Klopt de groepsgrootte nog wel bij de verblijfs-
grootte? Is de inrichting van de gebieden nog wel geschikt voor de 
huidige welzijnseisen die we onszelf opleggen? De antwoorden op 
deze vragen hebben een ware volksverhuizing opgeleverd.

De dieren die nu op een andere plek in het park te vinden zijn, zijn  
de wolapen. De zwarte brulapen, de geelborstkapucijnapen en de 
witschouderkapucijnapen verblijven inmiddels op een ander eiland  
in het park. Er zijn twee nieuwe manteltamarins in Apenheul 
gearriveerd. Zij verblijven samen met de zilver-oeistiti, de witgezicht-
saki’s en de rode titi’s in het nieuwe dwergapengebied. Ten slotte  
zijn de gouden leeuwapen naar het Apenboompad verhuisd.  
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Paul Goedheer (68) 
is in het voorjaar van 2019 als gids 
begonnen. Hij woont in Zutphen en 
is gepensioneerd leerkracht.
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In Apenheul werken naast dierverzorgers nog zeker zoveel medewerkers op 

andere afdelingen. Apenheul kan ook ieder jaar weer rekenen op de hulp van 

een groot aantal vrijwillige gidsen. In dit duo-interview vertellen twee gidsen 

over hun werk en ervaringen.

Angeline Peters (55) 
werkt al 24 jaar als gids bij Apenheul. 
Ze woont in Utrecht en werkt bij de 
Dierenbescherming.

Op welke aap lijk jij het meest?
Angeline, hardop lachend: ”Ik lijk niet op 
één specifieke apensoort. Dat wisselt 
een beetje per stemming. Ik vind 
halfapen heel intrigerend, maar dat 
komt misschien ook omdat ik zelf op 
Madagaskar geweest ben. Bij de 
mensapen vind ik de orang-oetans  
het meest fascinerend. Ze zijn ook vrij 
bedachtzaam, net als ik. Ik lijk in ieder 
geval niet op een chimpansee. Dat zijn 
gewoon een stelletje schreeuwende, 
drukke apen die zich nergens iets van 
aantrekken.” 
Paul: ”Ik weet niet of ik er op lijk, maar 
mijn favoriete dier is er een van de 
halfapen, de kroonsifaka. Als het 
zonnetje schijnt, zitten ze heerlijk te 
relaxen. En de manier waarop ze zich 
verplaatsen is fantastisch. Met een 
enorme jump gaan ze van de ene naar 
de andere boom. Fascinerend!”

Welke ervaring is je het meest 
bijgebleven?
Paul: ”We hebben natuurlijk een vreemd 
jaar achter de rug. Nadat ik in 2019 twee 
cursussen heb gevolgd, zou 2020 mijn 
eerste ‘gewone’ jaar als gids zijn. Dat  
liep anders door corona. Helaas was  
het dit seizoen zeer beperkt mogelijk om 
rondleidingen in groepen te organiseren 
door de coronamaatregelen. Ik heb dan 
ook maar één rondleiding gegeven aan 
een groep mbo-studenten en verder 
vooral veel korte gesprekjes gehad met 
bezoekers. Ik help ze ook om goed te 
kijken, want soms maken de apen er 
echt een zoekplaatje van. Hoewel ik al 
veel genoten heb van mijn werk als gids, 
weet ik zeker dat het mooiste nog gaat 
komen.”
Angeline: ”Paul heeft natuurlijk gelijk dat 
2020 anders was dan andere jaren. We 
hadden vooral veel korte gesprekjes met 
bezoekers. Dat is heel anders dan een 
rondleiding geven. De rondleiding die me 

altijd bijblijft is met een gezin dat zelf  
dertig jaar in Afrika gewoond had. De 
kinderen waren daar geboren en dus ook 
grootgebracht met wildleven en apen. Ze 
hadden veel twijfels of ze wel naar een 
dierentuin moesten gaan. Maar tijdens de 
rondleiding waren ze stomver-
baasd over hoe mooi Apenheul 
is. En hoe dieren helemaal 
hun eigen ding konden doen. 
Ze vergaten gewoon dat de 
dieren hier in een gebied 
zaten. Prachtig.”

Wat mogen bezoekers 
echt niet missen 
tijdens een dagje 
Apenheul?
Angeline: ”In het 
dwergapengebied is 
enorm veel te zien.  
Je komt ook heel 
dichtbij. Als de 
aapjes eten, hoor 
je ze gewoon 
smakken. Wil je 
herkenbare dingen 
zien, ga dan ook vooral 
even naar de mensapen. 
Dan zie je bijvoorbeeld 
jonge apen die aan het 
klieren zijn en op hun 
donder krijgen van een 
volwassen aap.”
Paul: ”Ik geniet ook altijd 
enorm van het kleinere grut, 
zoals de dwergapen. En 
neem vooral de tijd. Soms 
gaan ze hoog in de boom 
zitten. Dan wordt het een 
soort speurtocht. Ik zeg altijd 
tegen bezoekers: ‘kijk maar of  
je grijze staartjes ziet hangen’. 
Dat maakt het ook een beetje 
spannend.”   

Waarom ben je gids bij Apenheul? 
Angeline: ”Ik heb een passie voor 

natuur en heb ook zeker wel wat 
met apen. Vooral tijdens 
vakanties was het altijd al 
een interesse van me. En 
Apenheul is dan natuurlijk 

hét park als je wat met 
apen hebt. Ik woon in 

Utrecht en had destijds 
al een abonnement 

op Apenheul. In het 
blad las ik dat ze 

gidsen zochten 
voor een 
nieuwe cursus. 
Ik dacht meteen: 

ik ga me opgeven. En 
nu ben ik 24 jaar verder 
en nog steeds met 
heel veel plezier gids.”
Paul: ”In een vorig 
leven was ik leraar op 
school. Ik gaf onder 

andere biologie. Toen 
mijn pensioen naderde, 

zag ik ineens een op- 
roep, volgens mij op 
Facebook. Net als 
Angeline heb ik  
ook geen seconde 
geaarzeld. Ik ben ook 
gids bij de torens in 
Zutphen en daar- 

naast kom ik als 
natuurliefhebber  

erg graag buiten.  
Bij Apenheul kan ik de 

twee dingen die ik heel 
graag doe dus mooi 

combineren.”

&
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Apenheul is een park om trots op te zijn. En het is van essentieel belang om als park continu in 

ontwikkeling te blijven. We blijven verduurzamen en we willen verbeteringen aanbrengen op het 

gebied van dierwelzijn en gastbeleving. 

Apenheul is volop 
in ontwikkeling

Een terugblik op de opening van het nieuwe gebied.  
Een vooruitblik op toekomstige projecten.  

We kijken dan ook vol trots terug op de vernieuwing van het 
zogenaamde parkplan-gebied. Hierbij hebben we, naast 
twee dierverblijven, onder andere een voedselbos voor de 
apen, een nieuw restaurant en een prachtige speeltuin 
toegevoegd. En passant hebben de eilanden en verblijven 
van de zwarte brulapen en witschouderkapucijnapen én  
die van de wolapen en baardsaki’s een flinke opknapbeurt 
gekregen.

Inmiddels krijgen nieuwe uitdagingen en toekomstambities 
vorm! Diverse dieren (en medewerkers) hebben behoefte 
aan een nieuw verblijf. Er moet groot onderhoud gepleegd 
worden en ook zijn er nog altijd mogelijkheden om verder te 
verduurzamen. Maar het meest tot de verbeelding spreken-
de en ook meteen grootste project op de plank is toch wel de 
ontwikkeling van een nieuw apengebied bij de uitgang (in de 
wandelgangen ook wel bekend als ‘de uitsmijter’). 

”Waanzinnig mooie, nieuwe onderkomens 
voor prachtige apen die heerlijk hun 
natuurlijke zelf kunnen zijn en toch 
ontzettend goed te observeren zijn.  
En zoveel verschillende soorten in het 
gebied, prachtig.” – Reactie bezoeker
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dwergapenverblijf en de binnen-zitgelegenheid bij de horeca 
is dit gedeelte ook leuk om te bezoeken met minder goed 
weer. 

Het voedselbos 
Apenheul is internationaal een toonaangevend kenniscen-
trum op het gebied van huisvesting van primaten, gegrond-
vest op jarenlange ervaring. Het nieuwe natuurgebied waar 
de apen loslopen, ook wel het ‘voedselbos’ genoemd, is een 
mooi voorbeeld waar dit tot uiting komt. In dit gebied 
worden drie ambities gecombineerd: 
•  Het stimuleren van natuurlijk foerageergedrag bij de apen 

(zelf op zoek gaan naar voedsel). In het wild zijn de apen 
daar ongeveer de helft van hun tijd mee bezig, dus het 
vormt een belangrijk onderdeel van hun welzijn.

•  Het stimuleren van de lokale biodiversiteit door lokale 
flora en fauna meer ruimte te geven.  

•  Het inspireren en informeren van bezoekers over het 
belang van biodiversiteit. 

Het resultaat is een rijk gebied met verbrede oevers, een 
toename van voornamelijk inheemse loofbomen, fruitbomen 
en andere beplanting en ’s werelds grootste insectenmuur! 
Er is sinds de opening van het nieuwe gebied zichtbaar 
resultaat. Dat zien we aan de insecten en andere dieren  
die gespot worden, maar ook aan de toename van foera-
geeractiviteit van de apen. Het voedselbos in deze vorm is 
uniek in dierentuinen. Deze landschappelijke impulsen zie je 
overigens ook terug op andere plekken in het nieuwe gebied. 
>>

Terugblik opening nieuwe gebied in 2020 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de ontwikkeling 
van een nieuwe beleving in Apenheul. In juni 2020 is dit 
nieuwe gebied geopend door prinses Margriet. We kijken  
vol trots terug op deze grote vernieuwing in het park. 

Door het oude hoofdgebouw te slopen is een geheel  
nieuw gebied ontstaan. Dit nieuwe gebied bestaat uit een 
nieuw aangelegd ‘voedselbos’, met maar liefst vier soorten 
loslopende apen en de grootste insectenmuur ter wereld 
(100 meter). Verder zijn er twee duurzame dierverblijven 
gebouwd, een nieuwe horecagelegenheid met binnen- 
zitplaatsen, twee gerenoveerde eilanden voor de witschou-
derkapucijnapen en zwarte brulapen waar je vanaf het 
horecaterras een uniek uitzicht op hebt, én een spectacu-
laire nieuwe speeltuin in het bos met een zes meter hoog 
gorillahoofd om in te klimmen en te klauteren. 

Met de komst van het nieuwe gebied is een langgekoes-
terde wens van veel seizoenkaarthouders in vervulling 
gegaan. Via het nieuwe horecaplein kun je namelijk in één 
keer doorlopen naar het laatste deel van de parkroute. 
Hierdoor is het makkelijker om een kort bezoek aan 
Apenheul te brengen. Door de binnengalerij in het  

"Net als de natuur, is ons park nooit 
‘klaar’ en blijven we in ontwikkeling"

APENHEUL ONTWIKKELT MET DANK AAN…
Het nieuwe gebied is ontwikkeld in samenwerking 
met Maison H, Aannemingsbedrijf Draisma, Van 
Mourik Beekbergen, Hollander Techniek, Hellebre-
kers, ViForis, Bilfinger Tebodin, BAM Infra, Van 
Megen, Acacia Robinia, gemeente Apeldoorn, TVK 
Zoo Design, Tauw en de BankGiroLoterij.



Nieuwe dierverblijven
Verspreid over het park zijn vanuit dierwelzijn vervangings-
investeringen nodig. De grootste investering doen we in het 
nieuwe binnenverblijf voor de Javaanse langoeren, dat begin 
2022 gereed moet zijn. Een andere grote investering die we 
graag doen is het realiseren van een extra buitenruimte 
voor de bonobo’s. De financiering daarvan hopen we de 
komende jaren rond te  krijgen, zodat we ook daarmee aan 
de slag kunnen. Ten slotte willen we het Apenboompad 
opknappen. Ook hiervoor zijn we nog op zoek naar financiële 
steun.
 
Verduurzaming gebouwen, apparatuur en nog  
veel meer
Apenheul werkt continu aan verduurzaming. Denk aan 
afvalverwerking en het tegengaan van verspilling, herge-
bruiken van materialen of het kiezen voor duurzame 
bedrijfskleding. Maar het gaat veel verder dan dat. Om wat 
meer gevoel te krijgen bij onze gewenste investeringen op 
het gebied van duurzaamheid lichten we er een paar uit: 
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GEPLANDE ONTWIKKELINGEN 2021-2025 

Net als de natuur, is ons park nooit ‘klaar’ en blijven we in 
ontwikkeling. Dus ook voor de aankomende jaren liggen 
diverse noodzakelijke, maar ook mooie projecten in het 
verschiet. Drie ontwikkelingen lichten we uit. 

De ‘uitsmijter’: nog één keer een echte Apenheul- 
beleving voordat je het park verlaat
Voordat je Apenheul verlaat je nog een laatste keer verwon-
deren over de pracht van de natuur en op indrukwekkende 
manier oog in oog komen te staan met onze apen. Een 
mooiere afsluiter van een dagje uit is bijna niet denkbaar.  
Een positieve boodschap ervaren en je laten inspireren vlak 
voordat je terug naar huis gaat. Met een multidisciplinair 
team zijn we druk bezig om vast te stellen welk verhaal  
we daar gaan vertellen en welke dieren je daar tegen gaat 
komen. Een hele puzzel, maar daar komen we zeker uit, zo-
dat we in 2022 kunnen gaan bouwen. De realisatie van dit 
nieuwe gebied staat gepland bij de opening van seizoen 2023. 
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•  Verlichting vervanging door ledverlichting, het liefst 
dynamische ledverlichting in dierverblijven.

•  Solartubes toepassen in meerdere gebouwen, voor meer 
daglicht.

•  Betere isolatie toepassen (veel bouwwerken zijn al meer 
dan 20 jaar oud).

•  De overstap op biologisch en lokaal gekweekte diervoe-
ding verder doorvoeren.

•  Dieselgolfkarren vervangen door elektrische golfkarren 
voor vervoer van spullen.

• Vervangen van schakelaars in koel- en vriescellen.

Kortom, mogelijkheden en wensen genoeg! En hoewel veel 
van deze investeringen al voor de aankomende twee jaar 
gepland staan, geldt ook voor deze projecten dat wij als 
ANBI Stichting in de realisatie van deze plannen afhankelijk 
zijn van giften van anderen en de financiële situatie van de 
Stichting. Op pagina 34 lees je hoe je ons kunt steunen.

Benieuwd naar wat we afgelopen jaar hebben gedaan op 
het gebied van duurzaamheid? Kijk op pagina 15.   

Biodiversiteit als basis voor landschappelijke 
vorming
Het is ongelooflijk dat het gebied rondom 
Apenheul 150 jaar geleden nog bestond uit 
zandvlakte. Inmiddels is dit rijke stukje grond 
een broedplaats voor lokale flora en fauna. 
Biodiversiteit speelt dan ook een belangrijke rol 
in de ontwikkelingen van het park. En niet 
alleen om de lokale natuur nog meer ruimte te 
geven en zichtbaarder te maken voor onze 
bezoekers, maar ook voor het welzijn van onze 
dieren. Meer diversiteit leidt namelijk tot meer 
natuurlijke voeding voor apen, waardoor zij 
meer foerageergedrag laten zien. Dit was ook 
leidend in de aanleg van het nieuwe voedselbos 
voor de dwergapen, dat in 2020 is geopend. 

”Het was prachtig het nieuwe gebied voor het eerst in bloei te zien komen. Je zag 
echt veel vlinders en bijen in het gebied. En heel veel bezoekers vertelden ons  
dat ze enorm onder de indruk waren van de insectenmuur. Het is ook genieten 
wanneer de jonge witgezichtsaki’s aan het ravotten zijn in de fruitbomen, dat 
doen ze vaak. Daarnaast ook best bijzonder dat er zowel een witgezichtsaki als 
een rode titi geboren is in het nieuwe gebied.” – Ingrid Schouw, dierverzorger 

”We zagen de apen volop genieten van het voedselbos. Dimitri, onze zilver-oeistiti, 
stal iedere dag de show, terwijl hij de allerkleinste aap van heel Apenheul is! We 
waren hem vaak kwijt en dan zat hij in het gras naar eten te zoeken. Precies waar 
we op hoopten. Dimitri is ook echt een grote liefhebber van onze snackbar de 
insectmuur.” – Keetie de Koeijer, dierverzorger



Onze medewerkers zijn het 
afgelopen seizoen aardig op 
de proef gesteld. We laten 

graag zien dat de nodige 
veranderingen door corona op én voor 
Apenheul ook positieve aspecten met 

zich meebrengen.

   WAT VOOR POSITIEFS   
HEEFT APENHEUL JOU  
   TIJDENS CORONA 
           GEBRACHT?

Marye Berghuis-Wentzel,  
hoofd Congressen & Evenementen

”Helaas werden bijna alle evenementen verzet of 
geannuleerd. Dit heeft veel impact gehad op 

iedereen en dat leidde tot bijzondere gesprekken 
met opdrachtgevers. Ook moesten er 

noodgedwongen fijne collega’s vertrekken, zonder 
‘normaal’ afscheid te kunnen nemen. Voor 

iedereen gold: ‘alle zeilen bijzetten’! Zo heb ik bij 
de entree, de souvenirshop en in de horeca 

gewerkt. Ik heb mijn collega’s en hun werk beter 
leren kennen en zij mij. De saamhorigheid en het 
gevoel dat we met elkaar door de crisis kunnen 

komen, gaf mij een heel goed gevoel.”

Gerwin Hop, lid Raad van Toezicht
”Ik ervaar corona als een ‘dempende deken’. Het is altijd 

daar, onontkoombaar. Het vlakt ‘blije pieken’ af en vergroot 
negatieve sentimenten uit. Corona is voor Apenheul 

helaas niet alleen maar positief. De resultaten blijven 
achter en we moesten afscheid nemen van goede 

collega’s. Toch ervaar ik steun aan de veerkracht die ik zie 
bij alle medewerkers. Apenheul is een voorbeeld hoe 
mensen moeilijke tijden kunnen overwinnen, als ze 

eensgezind een nobel doel nastreven!”

12

Francien Weijkamp, gids
”De coronaperiode was voor mij erg heftig. Mijn broer overleed als 

indirect slachtoffer van het coronavirus. Door de extreme stress 
die hij ervaarde, heeft hij besloten zijn leven te beëindigen.  

Het bezoeken van Apenheul heeft mij geholpen bij het 
verwerkingsproces. Ik werd rustig van de prachtige natuur 
in het park en de apen maakten mij blij! Daarnaast voelde 

ik, tijdens het invullen van het 
gastheerschap, enorme 

waardering van de bezoekers. 
Daar doe ik het uiteindelijk 
voor. Ook de persoonlijke 

belangstelling van 
Apenheulmedewerkers heeft 

mij erg goed gedaan.” 
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Nando de Kroon,  
coördinator Hospitality

”Als ik terugkijk op het jaar 2020 dan 
zie ik een jaar vol nieuwe kennis. Zo’n 
jaar maakt je flexibel en dwingt je om 
jezelf, en mijn afdeling, opnieuw uit te 

vinden. Dit bracht geweldige kansen 
met zich mee zoals het openen van 

mobiele verkooppunten van 
souvenirs door het hele park.  

Ik heb veel geleerd van andere 
afdelingen. Kennis die we de 

komende jaren meenemen.”

13

Marc Beenakkers,  
parkdienst

”Wat was 2020 toch een bijzonder 
en bevlogen jaar. Voor iedereen 

en dus ook voor Apenheul.  
De crisis maakte ons onzeker 

maar ook creatief. Ik was 
persoonlijk op zoek naar zekerheid, 
veiligheid en gezelligheid. Apenheul 
speelde daarin een belangrijke rol, 

ook om structuur te houden. 
Helaas konden we niet naar het 

buitenland op vakantie, maar het 
mooie park gaf mij toch een 

vakantiegevoel.”

Glenda Steendam,  
dierverzorger

”Vlak voordat corona uitbrak werd  
ik aangenomen in de dierverzorging. 

Voor iedereen begon dit seizoen 
anders dan normaal, maar we 

hebben er alles aan gedaan om er 
een fantastisch jaar van te maken.  

Zo leven nu twee groepen 
geelborstkapucijnapen door een 

succesvolle introductie bij elkaar in één 
groep! En deden we ons best om de 

dierzichtbaarheid te verbeteren door op 
andere plekken te voeren. Ondanks dit 

gekke jaar hebben we met het team 
veel bereikt!”

Met deze 
arm hielden 
we ons aan 
de 1,5 meter 

regel.



Dat zat er vorig seizoen helaas niet in. 
Wat hebben onze doodshoofdapen dan 
gedaan het hele seizoen? Omdat er in 
2020 geen bezoekers in het gebied zijn 
geweest, waren de nieuwsgierige apen 
minder op de grond te vinden. 

Ze gingen juist vaker hoog in de bomen 
op avontuur. De jongere dieren hebben 
zich afgelopen jaar gelukkig ook niet 
hoeven vervelen en zijn druk met elkaar 
aan het spelen geweest. 

74 doodshoofdapen
Aan het begin van het seizoen is de 
groep uitgebreid. Er zijn zeven baby’s 
geboren en dat betekent dat onze groep 
nu uit 74 dieren bestaat. Voor de goed 
oplettende bezoeker lijkt dit aantal 
misschien lager dan het seizoen ervoor. 

DOODS-
HOOFD- 
APEN

STILTE IN HET DOORLOOPGEBIED

Een van de vervelende maatregelen die we het afgelopen seizoen moesten nemen, is het sluiten van 

het doorloopgebied bij de doodshoofdapen. Het is bekend dat een aantal apensoorten vatbaar zijn 

voor corona. Wat betreft doodshoofdapen is er nog geen duidelijkheid. Ook in dit gebied zorgen wij 

dus voor 1,5 meter afstand tussen aap en mens. Dat bleek daar een onmogelijke opgave. 

Zichtbaar vanaf andere plekken
Door het afsluiten van het gebied bij de 
doodshoofdapen werd een wandeling 
door Apenheul anders dan normaal.  
We moesten creatief zijn om de apen  
op een veilige manier te kunnen laten 
zien. Om dit te realiseren deden we een 
aantal aanpassingen aan het doods-
hoofdapengebied. Er zijn extra voeder-
plekken bijgekomen aan de rand van  
het bos. Door deze extra plekken konden 
bezoekers de doodshoofdapen toch 
spotten. In het begin waren de doods-
hoofdapen alleen te horen, maar met 
een beetje geduld zag je ze hoog in de 
bomen. De bezoekers moesten echt op 
zoek naar de bewoners van het gebied. 

Een heel seizoen zonder visite
Het is niet alleen voor de bezoekers 
anders geweest, maar ook voor de 
doodshoofdapen. Wat betekende dit 
voor de groep? Afgelopen jaar hebben 
we verschil kunnen zien in het gedrag 
van de dieren ten opzichte van voor-
gaande jaren. Doodshoofdapen zijn van 
nature erg nieuwsgierig en komen graag 
een kijkje nemen als je door het gebied 
loopt. Soms op afstand en soms ook 
heel dichtbij. 

Dat klopt ook, want afgelopen jaar is een 
van onze subgroepen verhuisd naar een 
dierentuin in België, Pairi Daiza. Deze 
beslissing is genomen om de groeps-
dynamiek te verbeteren en meer ruimte 
te kunnen geven aan onze dieren. Zo 
kunnen de resterende groepen weer 
uitbreiden. 

Een van onze dierverzorgers heeft de 
dieren naar de nieuwe dierentuin 
gebracht om te zorgen dat ze een goede 
start krijgen. Op deze manier hebben we 
een goede overdracht kunnen doen aan 
de nieuwe dierverzorgers. Daarnaast 
hebben de doodshoofdapen een bekend 
gezicht bij zich gehad. Dat helpt om even 
aan de nieuwigheid te kunnen wennen. 
We hebben gaandeweg updates gehad 
van de ontvangende dierentuin. Het 
gaat goed met de apen in hun nieuwe 
thuis, waar ze leven in een losloopgebied 
net zoals in Apenheul.

Al met al hebben de doodshoofdapen 
toch een prettig jaar gehad, ondanks het 
ontbreken van bezoekers in hun gebied. 
Hoe het dit seizoen gaat, blijft nog even 
afwachten.   

"een verhuizing om de 
groepsdynamiek te 
verbeteren en meer 
ruimte te kunnen geven 
aan onze dieren."
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Green Key 
keurmerk

Duurzaam DNA 

Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen zit in ons DNA als ANBI  

Stichting. Naast onze missie waarin de liefde voor natuur centraal staat, voelen  

we bij Apenheul een maatschappelijke verantwoordelijkheid die breder is. Een verantwoor-

delijkheid die zich niet alleen richt op wát we doen en waar we voor staan, maar ook hóe we 

onze missie waarmaken. Namelijk op de meest duurzame en betrokken manier mogelijk. 

Stichting Apenheul heeft het gouden 
Green Key certificaat, een erkend 
keurmerk waarmee organisaties 
aantonen dat ze voldoen aan de 
strengste normen op het gebied van 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Ook in 2020 
slaagden we er in het hoogst haalbare 
gouden certificaat in de wacht te 
slepen! 

Het Green Team
Om de werkwijze en doelstellingen 
invulling te geven, is het ‘Green Team’  
in het leven geroepen. Bewust omgaan 
met duurzaamheid is voor veel mede-
werkers en gidsen in Apenheul (geluk-
kig!) vanzelfsprekend. Het Green Team 
heeft de afgelopen jaren binnen 
Apenheul daarom vooral een inspire-
rende en motiverende rol. De leden 
verzamelen ideeën en stimuleren 
medewerkers om zo duurzaam en 
bewust mogelijk te werken. Denk 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
duurzame zoekmachines, het scheiden 
van afval en voorkomen van verspilling, 
of een zuinige omgang met energie. 

Tijd voor actie! 
Elk jaar stelt het Green Team een 
zogenaamde MVO-actielijst op. Hierin 
worden nieuwe doelstellingen op het 

gebied van duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) bepaald. Zo zijn er in 2020 nieuwe 
prullenbakken aangeschaft van Resysta, 
is er weer bedrijfskleding aangeschaft 
via onze partners MudJeans en 
Schijvens en zijn warmtepompinstalla-
ties en zogenaamde dynamische 
ledverlichting geplaatst in drie dierver-
blijven. 

Ook het belang van biodiversiteit staat 
hoog in het vaandel bij Apenheul. Toon- 
aangevend hierin is toch wel de bouw 
van ’s wereld grootste insectenmuur, die 
in 2020 als onderdeel van het nieuwe 
gebied werd geopend! De insectenmuur 
bestaat grotendeels uit hergebruikte 
materialen, zoals oude stenen van het 
gesloopte hoofdgebouw.

Doelstellingen voor 2021-2022 
Het vervangen van verlichting door 
ledverlichting, een interne bewustwor-
dingscampagne, het ontwikkelen en 
uitrollen van een actieplan voor het 
verminderen van plasticverbruik en  
het verbeteren van isolatie in diverse 
gebouwen. Ook verschijnt het eerste 
MVO-verslag op onze website. 

Daarnaast neemt iedere afdeling zijn 
eigen duurzaamheidsdoelstellingen op 

in de jaarplannen. Zo gaat de technische 
dienst nog meer gebruikmaken van 
duurzame bouwmaterialen en schaft 
onze horeca duurzame koffiebekers aan. 
Zo maken we verduurzaming integraal 
onderdeel van onze bedrijfsvoering. 

Bijzondere samenwerkingen 
Ook in het aangaan van samenwerkin-
gen met partners en maatschappelijke 
organisaties maken we een bewuste 
keuze voor maatschappelijke impact.  
Zo heeft Apenheul het beleid om zoveel 
mogelijk duurzame inkopen te doen bij 
regionale leveranciers. Ook in de bouw 
werken we intensief samen met zoveel 
mogelijk lokale partners en partijen 
waarbij een duurzame standaard geldt. 
Daarnaast zijn er diverse bijzondere 
samenwerkingen met organisaties met 
een maatschappelijke doelstelling, zoals 
Het Thomashuis, Stichting Present, 
Burendag en Stichting Da Capo. Tot slot 
heeft Apenheul in samenwerking met 
JOGG Apeldoorn, CJG en Accres het 
Apentrots lesprogramma ontwikkeld 
voor basisscholen en is Apenheul een 
van de initiatiefnemers van ‘Gezond uit’, 
waarmee gezond eten en drinken wordt 
gestimuleerd tijdens een dagje uit.
 
Activiteiten om trots op te zijn!   

 Apenheul green team                                                         Apenheul green team

Green Key 

  Proof
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FOKPROGRAMMA 
GORILLA’S IN APENHEUL

De overgrote meerderheid van dieren die je in dierentuinen ziet, is daar ook geboren. De tijd dat 

we dieren uit het wild haalden om in dierentuinen te houden, ligt gelukkig ver achter ons. Maar 

hoe zit het met de voortplanting in dierentuinen en hoe werkt zo’n fokprogramma bij de gorilla’s 

in Apenheul?
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Geen ‘wildvang’ dieren
Gelukkig worden er dus geen dieren uit het wild gehaald om 
vervolgens in dierentuinen te houden. Toch vind je af en toe 
dieren in een dierentuin die daar niet zijn geboren. Bijvoorbeeld 
dieren die uit een opvangcentrum komen of door de overheid in 
beslag genomen dieren. Onze zilverrug Bao Bao is een dier dat 
valt onder de in beslag genomen dieren. Hij is gevonden door 
de Taiwanese overheid tijdens een illegaal transport en komt 
uit het wild. Bao Bao heeft nog ‘wilde genen’ die nog niet in  
het gorilla fokprogramma voorkomen. En dat is zeldzaam en 
daarom erg belangrijk!

Genetisch gezond
Voor veel diersoorten die in dierentuinen gehouden worden, 
bestaan er internationale fokprogramma’s. Deze zijn onder-
deel van dierentuinen die zijn aangesloten bij EAZA (European 
Association of Zoos and Aquaria). Het doel van de fokprogram-
ma’s is om genetisch gezonde groepen in dierentuinen te 
houden. Naast het feit dat dit de gezondheid van de dieren  
ten goede komt, is er soms de kans dat dieren uitgezet worden 
in het wild (mits er nog geschikt leefgebied beschikbaar is).  
En dan is het essentieel dat een dier genetisch gezien gezond 
is. Maar hoe doen we zoiets?

Fokprogramma’s
Zoals gezegd bestaan er voor heel veel soorten dieren fok- 
programma’s en dat geldt ook voor gorilla’s. Deze fokprogram-
ma’s, of EAZA Ex situ  Programmes (EEP’s), worden gemanaged 
door dierentuinprofessionals en als gespecialiseerd apenpark 
hebben wij de eer om dit voor gorilla’s te doen. Wij zijn daar- 
mee de gorilla EEP-coördinator en bepalen welke gorilla’s naar 
welke dierentuinen verhuizen. Geld speelt geen rol in de 

besluitvorming, want de dieren vertegenwoordigen geen finan-
ciële waarde en staan niet als activa op de balans van een 
dierentuin. Coördinatoren kunnen zich zo, zonder financiële 
druk, richten op het belang van de soort. Dit coördineren doen 
we gelukkig niet alleen. We worden ondersteund door een 
vice-coördinator en een ‘species committee’. Dit zijn allemaal 
experts op het gebied van gorilla’s en gezamenlijk nemen we 
de besluiten.

Het gorilla fokprogramma wordt erg goed en intensief 
gemanaged, waardoor zo’n 500 gorilla’s verspreid over de 
aangesloten dierentuinen over een goede, genetische variatie 
beschikken. Maar aangezien er geen dieren meer uit het wild 
gehaald worden, is deze ‘genenpoel’ gelimiteerd tot de dieren 
die op dit moment onderdeel zijn van het fokprogramma én die 
zich voortplanten en daarmee hun genen doorgeven. En dat 
laatste is precies wat Bao Bao zo uniek maakt. 

Geen wilde haren, maar wel ‘wilde genen’
Bao Bao heeft een bijzondere geschiedenis omdat hij als in 
beslag genomen ‘wees’ uiteindelijk in de dierentuin van Taipei 
terecht is gekomen. Taipei is onderdeel van EAZA geworden en 
daarmee doen alle dieren automatisch mee aan de fokpro-
gramma’s. Omdat Bao Bao nog wilde genen heeft en zich niet 
heeft voortgeplant, komen zijn genen nog niet voor in het gorilla 
fokprogramma. Dat maakt hem erg waardevol omdat dat de 
enige manier is om ‘nieuwe genen’ aan het fokprogramma van 
de soort toe te voegen. 

Een oudje moet ook leren fietsen
Gedurende zijn tijd in Taipei heeft Bao Bao nooit kennisge-
maakt met gorillavrouwen en heeft hij ook nooit een voorbeeld 
gehad. Hoewel voortplanting bij dieren een sterke motivatie is, 
betekent het niet dat je ook automatisch weet hoe dat moet. 
Zeker niet voor weliswaar intelligente dieren die veel kúnnen 
leren, maar waar dat in de jongere jaren niet heeft plaatsge-
vonden. Maar, ‘it takes two to tango’ en gelukkig zijn de 
gorillavrouwen in Apenheul wél erg ervaren op dit gebied!
Na een langdurige cursus, op initiatief van de gorillavrouwen, 
heeft Bao Bao toch ‘leren fietsen’ met als resultaat: een 
zwangere Gyasi! 

Beschuit met muisjes?
Een zwangerschap is en blijft altijd spannend en we hopen 
uiteraard dat dit goed blijft gaan. Op het moment dat ZooJaar 
bij de drukker ligt, hopen we dat Gyasi inmiddels is bevallen 
van een gezond gorillajong.  Dat is niet alleen goed nieuws voor 
Gyasi en de gorillagroep, jonge dieren brengen een hoop 
dynamiek met zich mee, maar ook voor het fokprogramma, 
omdat het jong de helft van de genen van Bao Bao bij zich 
draagt. Gyasi is gelukkig een ervaren moeder en we hebben er 
alle vertrouwen in dat het goed komt! En misschien doet goed 
voorbeeld goed volgen en lukt het Bao Bao om ook de andere 
vrouwen te verleiden. Of in dit geval, misschien eerder 
andersom.   

"Bao Bao heeft nog ‘wilde genen’ die  
nog niet in het gorilla fokprogramma 
voorkomen. En dat is zeldzaam en 
daarom erg belangrijk!"



Apenheul: 
al 50 jaar een 
uniek uitje!
In 1971 begon Apenheul als park met loslopende apen. Dat was voor die tijd heel revolutionair. 

Nog steeds staat Apenheul bekend om de loslopende apen, maar er is enorm veel veranderd. 

Hieronder ontdek je wat er onder andere gebeurd is in de loop der jaren. 
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Apenheul 50 jaar
We zijn trots op alle ontwikkelingen van 
de afgelopen jaren. En misschien nog wel 
het meest op het feit dat onze missie 
eigenlijk altijd hetzelfde is gebleven.  
Wim Mager heeft het park opgericht met 
als doel meer liefde voor de natuur bij 
mensen te stimuleren en dit doen we 50 
jaar later nog steeds. Het afgelopen jaar 
was niet makkelijk en toch hebben we 

veel plannen gemaakt om stil te staan 
bij deze bijzondere verjaardag. Zo komt 
er een uniek jubileumboek met exclu-
sieve interviews van mensen die veel 
voor Apenheul hebben betekend of  
dit nog steeds doen. Ook komen er 
prachtige foto’s in dit boek te staan.  
Echt een must-have voor iedereen die 
Apenheul lief heeft. Daarnaast organise-
ren we nog veel leuke activiteiten.  

Welke dit precies gaan worden, houden 
we nog even geheim. Ook geven we  
in samenwerking met de gemeente 
Apeldoorn een mooie zichtbaarheid  
van Apenheul aan de binnenstad. In 
Apenheul zelf houden we een expositie 
over onze ontwikkeling van de afgelopen 
50 jaar. Het is dus de moeite waard om 
ons park in 2021 vaak te bezoeken. 

Reserveer nu  
het jubileumboek
Er wordt een gelimiteerde 

oplage gedrukt. Dit unieke boek 

kun je nu alvast bestellen via:

apenheul.nl/jubileumboek.
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Apenheul-weetjes 
door de jaren heen

1971
We openen onze deuren onder 
de naam ‘Wolapensanctuarium 
het Apenheul’ met 5 wolapen. 

1981
Door brand in de blokhut waarin 
Apenheul is begonnen komen veel 
apen om het leven. Slingeraap Pepi 
is een van de overlevenden, zij 
woont nog steeds in Apenheul. 
Apenheul herpakt zich en bouwt 
een nieuw hoofdgebouw.

1975
De gorillaverblijven en  
-eilanden worden gebouwd.

1982
Tijdens de bevalling van gorilla- 
vrouwtje Mandji in Apenheul 
treden complicaties op. Mandji 
wordt onder verdoving naar het 
Lukas Ziekenhuis gebracht. Met 
behulp van een zuignap bevalt  
zij van zoon Lukas. 

1976
De eerste doodshoofdapen komen 
naar Apenheul en lopen los tussen 
de bezoekers.

1982
Het eerste gibboneiland wordt 
aangelegd. 

1980
De wolapen lopen regelmatig 
los in park Berg & Bos. Om  
te voorkomen dat ze bij het 
restaurant gaan eten, wordt 
een speciaal hek ontworpen  
en aangelegd. 

1984
Dian Fossy presenteert de 
Nederlandse vertaling van het haar 
beroemde en succesvol verfilmde 
boek ‘Gorillas in the Mist’ op 
Apenheul.

1985
De eerste ringstaartmaki’s komen 
naar Apenheul.

1986
Apenheul wordt een stichting waarvan 
de opbrengsten geïnvesteerd worden 
in natuureducatie en soortbehoud.

1987
De eerste vari’s komen naar Apenheul. 

1976
De laaglandgorilla’s zijn voor het 
eerst voor bezoekers te zien. 

1982
De eerste berberapen arriveren  
in Apenheul. 

1979
In augustus wordt Kriba geboren, 
het eerste gorillajong in Apen-
heul. Een historische dag, want in 
die tijd kwam de geboorte van 
een gorillajong in een dierentuin 
zelden voor.

1983
Het nieuwe hoofdgebouw is klaar  
en wordt in gebruik genomen.

1972
Zes slingerapen komen 
naar Apenheul, waaronder 
slingeraap Pepi die nu nog 
steeds in Apenheul leeft. 

1972
De eerste wolaap, Yoko, wordt 
in Apenheul geboren.

1981
Het dwaalbos met doodshoofd-
apen wordt in gebruik genomen. 
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1987
Apenheul wordt lid van de Neder-
landse Vereniging van Dierentuinen.

1997
Bert de Boer wordt algemeen 
directeur.

1989
De eerste bijdrage aan een natuur-
beschermingsproject is een feit. Het 
betreft educatie van de plaatselijke 
bevolking en beschermingswerk van 
de geelstaartwolaap, die leeft in de 
bergwouden van Noord-Peru.

2005
Zilverrug Bongo, icoon van Apenheul, 
komt te overlijden. Bongo heeft 30 
jaar in Apenheul geleefd.

1994
Apenheul Natuurbehoud Fonds  
(ANF) wordt opgericht.

1997
Wim Mager, oprichter van Apenheul 
vertrekt naar Frankrijk en richt daar 
een tweede park op met hetzelfde 
concept als Apenheul. In Frankrijk 
heet het park: La Vallée des Singes.

2012
Op 20 maart overlijdt orang-oetan 
Karl. Hij werd bijna 52 jaar en had veel 
last van ouderdomskwalen. Het was 
de oudste orang-oetan in een 
Europese dierentuin.

2009
Bert de Boer vertrekt en Coen de 
Ruiter wordt algemeen directeur.

2010
Prinses Maxima opent de CO2- 
neutrale congreslocatie de St@art.

2011
Duurzaam ondernemen staat in 
Apenheul voorop. Apenheul krijgt 
het Green Key keurmerk. Dit is een 
internationaal keurmerk voor 
duurzame organisaties in de 
vrijetijdssector.

2011
Er is een babyboom bij de gorilla’s. 
Maar liefst vijf gorillavrouwtjes 
krijgen een kleintje. 

1993
De eerste en enige geboorte van 
drie rode vari’s in Apenheul. Een 
daarvan is James. Hij huppelt nog 
steeds rond in Apenheul, met vier 
andere mannetjes. 

1996
Prinses Margriet opent het nieuwe 
doodshoofdapengebied. Dit is het 
gebied zoals we het nu kennen. 
Ook het Dayakgebouw en 
Madagaskargebied worden 
geopend waardoor het park een 
totale oppervlakte krijgt van, de 
huidige, 12 hectare.

2006
In november komt gorillaman 
Jambo naar Apenheul. Hij is dan 13 
jaar en wordt de nieuwe leider van 
de groep.

1996
De eerste bonobo’s arriveren in 
Apenheul.

2008
Wim Mager overlijdt op 23 maart op 
67-jarige leeftijd.

1988
Tine Griede geeft de eerste gidsen-
cursus. In dit jaar zijn ook de eerste 
rondleidingen te boeken.

1999
De eerste orang-oetans arriveren in 
Apenheul. Ze nemen hun intrek in 
een speciaal voor hen ontworpen 
gebouw.

2002
Het Apenboompad wordt geopend. 
Dit is een vlonderpad hoog tussen 
de bomen, waar bezoekers allerlei 
apen kunnen spotten.
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2012
Apenheul ontvangt voor de eerste 
keer een gouden Green Key 
certificaat. Tot op de dag van 
vandaag heeft Apenheul deze nog 
steeds. 

2013
Orang-oetanman Amos ontwik-
kelt zich in een paar maanden tijd 
als een man met wangzakken. Ook 
werd hij bekend door de grote 
landelijke campagne.

2014
Apenheul haalt een nieuwe 
aapsoort binnen: de Hanuman 
langoeren. Apenheul is daarmee de 
enige dierentuin in Nederland waar 
deze heilige apen uit India worden 
gehouden. 

2014
Het seizoen wordt afgesloten met 
een record: 581.000 bezoekers 
brachten in 2014 een bezoek aan 
Apenheul.

2014
‘Gorillawereld’ wordt geopend. Hier 
komen educatie en beleving voor 
bezoekers samen. 

2020
Apenheul wordt lid van de Sustainable 
Development Goals, SDG-community van 
Nederland. De Sustainable Development 
Goals, oftewel de duurzame ontwikke-
lingsdoelstellingen, sluiten aan bij de 
visie, missie, strategie en werkwijze van 
Apenheul.2020

Apenheul wint Beste Werkgever 
Award in de branche: vrije tijd, reizen 
en cultuur. We zijn beloond met het 
‘Beste Werk-gevers keurmerk’.

2020
Prinses Margriet opent het nieuwe 
losloopgebied voor dwergapen, met de 
grootste insectenmuur ter wereld. Het 
nieuwe losloopgebied is onderdeel van 
een groter geheel waar ook een nieuw 
restaurant en speeltuin zijn gebouwd. 

2021
Apenheul viert het hele seizoen feest, 
want we zijn al 50 jaar een uniek dagje 
uit!

2015
De start van een speciale voedsel-
keuken. Hier wordt al het eten voor 
de apen klaargemaakt.

2016
ANWB-leden uit heel Nederland 
verkiezen Apenheul tot Leukste 
uitje van Nederland. 

2018
Vanuit Taipei Zoo wordt Bao Bao 
naar Apenheul vervoerd om de 
nieuwe leider van de gorillagroep 
te worden. 

2018
Pepi wordt op 1 mei 50 jaar! Pepi 
hoorde bij een van de zes eerste 
slingerapen die een jaar na de 
oprichting al naar Apenheul 
kwamen. Van dit groepje is alleen 
Pepi nog over. 

2019
De gorilla voederpresentatie 
wordt tijdens de Diamond Theme 
Park Awards voor de eerste keer 
verkozen tot beste demonstratie-
show van Nederland en België.

2018
Jambo, de zilverrug van de groep,
wordt samen met zijn drie zonen
naar Al Ain Zoo in de Verenigde
Arabische Emiraten verplaatst.
Hij had in Apeldoorn voor 
voldoende nageslacht gezorgd.

2017
Roel Welsing wordt algemeen 
directeur.

Wil je niets missen, houd 
dan Apenheul50jaar.nl  

in de gaten.  
En abonneer je op onze 

nieuwsbrief. Op deze manier 
blijf je op de hoogte van wat 

er allemaal gaat spelen!
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”Vijftien jaar was ik, toen ik hier begon”, begint rasechte 
Apeldoorner Sjaak van den Nieuwendijk (56) te vertellen.  
“Ik weet nog dat ik daarvoor een vakantiebaantje had bij de 
Julianatoren. Ik zat bij het heggendoolhof, maar daar had ik zo 
weinig te doen dat ik vooral stripboeken zat te lezen. Daarna 
heb ik gesolliciteerd bij Apenheul. De interesse voor dieren zat 
er al vroeg in, want thuis hadden we honden, katten, konijnen 
en allerlei soorten vogels. Ik mocht op gesprek komen en ben 
nooit meer weggegaan.”

Heeft Wim Mager je aangenomen?
”Jazeker. Wim Mager was toen directeur en eigenaar en nam 
me aan als vakantiekracht. Het was 1980 en er werkten toen 
een man of tien. Wim en zijn broer Erik, twee man technische 
dienst en een paar dierverzorgers. Meer personeel was ook 
niet nodig. Horeca hadden we nog niet en iedereen deed 
gewoon van alles erbij. Zo stonden de dierverzorgers ook bij  
de entree om kaartjes te verkopen. Wat dat betreft is er dus 
enorm veel veranderd.” 

Weet je nog hoe Apenheul er toen uitzag?
”Nou, het was toen ook al behoorlijk groot, maar heel anders. 
Veel meer één gebied. En het deel waar nu de doodshoofdapen 
zitten, dat was er nog niet. Dat hoorde bij Berg & Bos. Maar 
Wim was daarvoor natuurlijk veel kleiner begonnen. Hij had 
grootse plannen, maar moest zich van de gemeente Apeldoorn 

eerst bewijzen met een kleiner stukje. Gelukkig kwamen er  
al snel veel bezoekers en mocht hij Apenheul uitbreiden. Met 
gorilla’s bijvoorbeeld. De eerste gorilla’s waren vanaf 1976 in 
Apenheul te zien. Ze waren er net een paar jaar eerder dan ik.”

Sommige gorilla’s ken je dus al heel lang?
”Ja, de twee oudste dames in de groep, Mandji en Mintha, dat 
zijn dieren die er al vanaf het begin bij waren. Die ken ik dus al 
veertig jaar. Ik heb ook alle geboortes meegemaakt, behalve de 
eerste.  Mouila werd zwanger van Bongo en beviel van Kriba in 
1979. Toen zat ik nog bij het heggendoolhof mijn stripboekje te 
lezen. Er was trouwens een tijd dat ik van iedere gorilla wist 
wanneer hij of zij geboren was. Maar bij een stuk of 35 heb ik 
dat losgelaten.

In het begin waren die gorillageboortes heel intensief. We 
gingen ook waken. De moeders waren onervaren dus gingen 
we ’s nachts terug of we sliepen op Apenheul. Als er iets aan  
de hand was, dan was je erbij. Dan kon je ingrijpen als dat 
nodig was. Zoiets maakt veel indruk, want je leeft eigenlijk op 
Apenheul. We gingen soms, heel anders dan nu, ook gewoon bij 
de dieren in het verblijf, dus je had een nog nauwere band met 
dieren. De geboorte die me het meest is bijgebleven is die van 
Pabebo in 1987. Ik zat gedurende de hele bevallig in het verblijf. 
De AVRO heeft daar toen nog een reportage over gemaakt 
(Wachten op een wonder).”

Met wie kunnen we beter terugblikken op 50 jaar Apenheul dan dierverzorger Sjaak van den Nieuwendijk? 

Met veertig jaar dienstverband zit hij immers al langer bij Apenheul dan de meeste apen. Alleen de oudste 

gorilla’s en slingeraap Pepi hebben Sjaak zien komen. Misschien hebben ze daarom wel een speciaal plekje 

in zijn hart. We spraken Sjaak over zijn mooie loopbaan en zijn avonturen met de grootste mensapen.

’Er zijn een heleboel  
dingen bijzonder aan ze’

Al 40 jaar 
‘tussen’ de 
gorilla’s
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Je noemde hem al, Bongo, zijn overlijden in 2005  
was een groot verlies.
”Absoluut. Bongo was een icoon binnen Apenheul en ver 
daarbuiten. En dat 25 jaar lang. Hij was een unieke persoon-
lijkheid en laten we niet vergeten: door zijn leiderschap is de 
Apenheul gorillagroep wereldberoemd geworden. Zijn dood in 
2005 (een bacteriële hersenvliesontsteking) was even plotseling 
als schokkend. Het had een grote impact op ons allemaal.”

Wat is er zo bijzonder aan een gorilla?
”Er zijn een heleboel dingen bijzonder aan ze. Het zijn vooral 
heel vriendelijke en zachtaardige dieren. Heel rustig. En ze zijn 
enorm sterk. Dat wordt nog wel eens onderschat, maar als 
mens heb je daar totaal niets tegen in te brengen. Het mooist 
vind ik dat ze allemaal een eigen persoonlijkheid hebben. Met 
het ene dier kun je dan ook een sterkere band opbouwen dan 
met het andere dier. Ze zijn ook intelligent en als mens zie je 
dingen van jezelf terug. Die spiegel is erg leuk.”

Mis je ze als je op vakantie bent?
”Nee, ik kan dat goed loslaten. Ik weet dat mijn collega’s er 
prima voor zorgen. Je kunt ook niet altijd alles meemaken. 
Vroeger ging ik in de vakantie ook nog allerlei dierentuinen 
langs. En ook even bij de gorilla’s kijken natuurlijk, dat hoorde 
er gewoon bij. De laatste jaren doe ik dat meestal niet meer.”

Missen de gorilla’s jou als je er niet bent?
”Dat hoop ik eigenlijk niet. Het moet voor de gorilla’s niet 
uitmaken of ik er ben of een van mijn collega’s. Sterker nog,  
hoe minder ze met jou als verzorger hebben, hoe beter het is. 
Wij moeten zorgen dat het goed met de dieren gaat en dat ze 
allemaal te eten krijgen. Maar verder laten we de groep zoveel 
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mogelijk de groep. We willen zo min mogelijk het normale 
apenleven verstoren. Daarom gaan we bijvoorbeeld ook niet 
meer in de verblijven. Wij horen daar niet. Als jij je bemoeit  
met één individu, heeft dat invloed op alle andere dieren in  
de groep.” 

Over leven in de groep gesproken, je bent ook bij 
Dian Fossey geweest?
”Heel bijzonder was dat. Ze bracht eerst een bezoek aan 
Apenheul om haar boek te promoten. Dian Fossey hield  
niet van dierentuinen, maar was positief verrast hoe wij met 
gorilla’s omgingen. Ze heeft me toen spontaan uitgenodigd om 
bij haar op bezoek te komen. Daar heb ik een maandje gezeten. 
Fantastisch. Ik was natuurlijk wel gewend om in de buurt van 
gorilla’s te zijn, maar van wilde gorilla’s verwacht je toch iets 
anders. Maar het was helemaal niet anders. Ik zat daar de hele 
dag midden in de gorillagroep en zij gingen gewoon hun gang 
alsof ik er niet was. Ik zag weinig verschil in gedrag tussen 
gorilla’s in het wild in Rwanda en op Apenheul. Ik denk dat  
Dian Fossey daarom ook zo positief over Apenheul was.”

En nu: jij 40 jaar in dienst, Apenheul 50 jaar oud, 
prachtige jubilea Sjaak!
”Fantastisch. En wat een groei heeft Apenheul doorgemaakt! 
Toen ik begon waren er ongeveer tien soorten, nu 38 soorten 
apen. En ik heb in veertig jaar ruim zestig gorilla’s verzorgd.  
De oudste is nu 47. De vergrijzing slaat niet alleen bij mij toe. 
Ook bij de dieren.”   

"Het mooist vind ik dat ze allemaal  
een eigen persoonlijkheid hebben."



APENHEUL 
& NATUURBEHOUD
AAN WELKE PROJECTEN  
LEVERDE ANF EEN BIJDRAGE? 

corona op primaten tegen te gaan. Hieronder lichten we de 
twee projecten van 2020, die beiden een donatie hebben 
ontvangen van ANF, graag toe. 

Coronaonderzoek bij halfapen
Over de specifieke gevoeligheid van veel primatensoorten 
voor het SARS-CoV-2-virus is nog weinig bekend, terwijl het 
wel heel belangrijk is om hier meer over te weten. Zo kun je in 
je natuurbeschermingsmaatregelen rekening houden met 
bijvoorbeeld de mate van contact dat mensen mogen hebben 
met dieren. Dit geldt ook voor lemuren (halfapen). Daarom is 
het belangrijk om de potentiële effecten van SARS-CoV-2 in 
populaties van wilde lemuren te onderzoeken. ANF onder-
steunde promovenda Mariah Donohue - die er bewust voor 
heeft gekozen tijdens de corona-uitbraak in Madagaskar te 
blijven - in haar onderzoeks- en monitoringactiviteiten naar 
corona bij lemuren (€ 1500). We stellen haar op deze manier 
in staat bij te dragen aan het beschermen van verschillende 
soorten lemuren, waaronder roodbuikmaki’s (Eulemur 
rubriventer) en zwartwitte vari’s (Varecia variegata) in 
Ranomafana National Park, Madagaskar.

Slingerapen in Nicaragua
De organisatie ‘Paco Pacífio’ zet zich in voor het herstellen 
van connectiviteit tussen natuurgebieden in Nicaragua, wat 
volledig in lijn is met ANF’s visie op het belang van natuurbe-

ANF steunt coronaprojecten
De coronapandemie vormt een aanzienlijke bedreiging voor 
zowel mens als dier. Sinds de uitbraak van de crisis heeft ANF 
bewust een andere koers ingezet. Juist afgelopen jaar was de 
hulp van ANF hard nodig, want veel wilde primaten onder-
vonden extra bedreigingen door corona, bijvoorbeeld omdat 
de illegale jacht en houtkap in veel gebieden toenam. ANF 
heeft zich daarom met name gericht op projecten die er in 
deze crisistijd alles aan doen de negatieve effecten van 
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Apenheul is meer dan een leuk dagje uit. Naast het waarborgen van het welzijn van de dieren in 

Apenheul, zetten we ons wereldwijd in voor de bescherming van primaten en hun leefgebieden in het 

wild. En daarmee beschermen we niet alleen de apen zelf, maar ook alle natuur in zo’n gebied. Voor dit 

doel heeft Apenheul haar eigen Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht. Ook dit jaar gaan we 

weer zoveel mogelijk geld inzamelen voor de projecten die ANF steunt. En daar leveren onze gidsen  

en donateurs een belangrijke bijdrage aan!

24



scherming door herbebossing. Verbindingen tussen stukken 
bos vergroten het leefgebied van verschillende soorten apen, 
waaronder slingerapen (Ateles geoffroyi), de focussoort van 
dit project. Dit verhoogt ook de genetische uitwisseling 
tussen groepen en individuele dieren en daarmee de gene-  
tische diversiteit binnen populaties. Sinds de corona-uitbraak 
staan zowel het gebied als deze apen onder druk door illegale 
jacht. Daarom is het belangrijk juist nu patrouilles uit te 
voeren en de bedreigde slingerapen te monitoren en daarmee 
te beschermen. Door deze patrouilles te financieren zorgen 
we ook voor lokaal inkomen en daardoor is de lokale bevol-
king minder afhankelijkheid van bosproducten om te over-  
leven. ANF steunt dit project met € 2.000 zodat de organisa-
tie haar activiteiten kan voortzetten. Op deze manier dragen 
we bij aan de bescherming - en later mogelijk ook uitbreiding 
van de leefomgeving - van slingerapen in Nicaragua.

Uitgestelde activiteiten
Helaas konden afgelopen jaar een aantal geplande activitei-
ten geen doorgang vinden. In 2020 zouden we het 25-jarig 
bestaan van ANF groots vieren met een charity dinner, 
waarvan de opbrengsten ten goede zouden komen aan een 
nieuw herbebossingsproject. Het charity dinner is uitgesteld 
en we hopen dat het event dit jaar wel plaats kan vinden. 
Tijdens deze avond bedanken we relaties voor hun steun en 
samenwerking en hopen we dat dit een lange, duurzame 
samenwerking stimuleert. Ook de ecoreis naar Madagaskar, 
waar we onder andere ons blauwoogmaki-project in Saha-
malaza bezoeken, is uitgesteld naar september 2021. 

Inkomsten voor ANF 
Een deel van de opbrengst van Apenheul gaat naar ANF. 
Daarnaast zamelen we in het park geld in voor het fonds. 
Helaas konden rondleidingen van vrijwillige gidsen niet 
doorgaan het afgelopen jaar. Maar ondanks het verminderde 
aantal bezoekers in het park, is er zeker een mooi bedrag bij 
elkaar gebracht. De verkoop van sleutelhangers heeft het 

mooie bedrag van € 6.284 opgeleverd. Donaties via de  
nieuwe donatiebutton bij de ticketverkoop leverde nog eens  
€ 6.000  op. We hopen dat het charity dinner en de nieuwe 
donatieknop op de website komend jaar extra inkomsten voor 
ANF opleveren. Want juist nu hebben primaten in het wild 
onze steun extra hard nodig. Het spreekt voor zich dat we 
ontzettend blij zijn met de behaalde resultaten. Iedereen 
bedankt voor zijn of haar inzet!  
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HET ANF STEUNEN?
ANF heeft al veel bereikt en heeft een aantal zeer 
mooie projecten lopen waardoor de wereld weer  
een stukje mooier is geworden. Natuurbehoud en 
duurzaamheid zijn belangrijker en actueler dan ooit. 
ANF steunen kan door het overmaken van een 
donatie op NL06 TRIO 0197 9861 45 ten name van 
Apenheul Natuurbehoudfonds of via de donatiebut-
ton op onze website. Namens de natuur: bedankt!
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In 2020 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:

Naam project Locatie Bedrag

Geelstaartwolaap-project (koffie-project)  Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika) € 36.298
Coronaonderzoek halfapen Madagaskar (Afrika) € 1.500
Coronaproject slingerapen Nicaragua (Zuid-Amerika) € 2.000
Blauwoogmaki-project Sahamalaza, Madagaskar (Afrika) € 2.000
Bonobo-project DR Congo (Afrika) € 15.000
Orang-oetan-project Borneo (Indonesië) € 3.000
San Martin Titi-project Peru (Zuid-Amerika) € 2.000
Kroonsifaka-project Madagaskar (Zuid-Afrika) € 2.000
Witwanggibbon-project Laos (Azië) € 2.000
Gouden leeuwapen-project Brazilië (Zuid-Amerika) € 1.000
Mountain Marmosets Brazilië (Zuid-Amerika) € 3.204 

Totaal  €70.002

Twee Malagasy kinderen leren alles over het 
belang van bossen terwijl ze helpen bij  

het opkweken van lokale boomsoorten.
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Wat is dierwelzijn?
Om te begrijpen hoe je welzijn kunt meten, moeten we eerst 
terug naar een definitie: wat verstaan we onder ‘dierwelzijn’? 
Welzijn gaat simpel gezegd om het continu streven naar 
balans tussen negatieve en positieve ervaringen. Heeft het 
dier bijvoorbeeld honger, dan gaat het op zoek naar eten. 
Heeft het dier ruzie met een soortgenoot, dan kan het kiezen 
om te vluchten of het weer goed maken. Belangrijk is dus dat 
een dier zich kan aanpassen door het vertonen van bepaald 
gedrag. Daarnaast is het voor dieren (en ook mensen) van 
belang om gedrag te vertonen waar ze zelf plezier aan 
beleven. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van slaap- 
nesten door gorilla’s of sociaal vlooien van soortgenoten.

Uiteindelijk is het dier zelf beoordelaar van zijn/haar eigen 
balans en heeft welzijn betrekking op de mentale staat van 
het dier zelf. Maar hoe komen wij daar nu achter? We kunnen 
het de dieren niet vragen. We moeten  op zoek naar meet-
bare signalen die aangeven hoe het met een dier gaat, de 
zogenaamde positieve en negatieve welzijnsindicatoren. 
Positieve indicatoren zijn bijvoorbeeld het vertonen van 
spelgedrag, een glanzende vacht en nieuwsgierig reageren  
op nieuwe objecten. Negatieve indicatoren zijn stereotiep 
gedrag, een angstige houding of het niet reageren op 
beloningen.

Dierwelzijn is een woord dat vaak te pas en te 

onpas wordt gebruikt, maar wat wordt er nu 

precies mee bedoeld? Hoe weten we hoe het 

gaat met onze dieren? En wat kunnen we moge-

lijk nog verbeteren? Daarvoor is het belangrijk 

dat we een methode hebben om welzijn te 

kunnen meten.

DIER-
WELZIJN- 
SCORE

HOE METEN WE HET WELZIJN VAN EEN DIER?

Ontwikkeling van een methode
In het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de verdere 
ontwikkeling van een methode voor het meten van dierwel-
zijn. In deze methode worden vragen gesteld over positieve 
en negatieve welzijnsindicatoren en leidt de beoordeling tot 
een uitgebreide analyse van het welzijn van een dier. Ons 
werk bleef overigens niet onopgemerkt. Vanuit de Neder-
landse Vereniging voor Dierentuinen (NVD) kwam de vraag 
om onze methode uit te breiden voor gebruik op landelijk 
niveau en bij meerdere diersoorten. Een leuke uitdaging!

Door het vergelijken van wereldwijd beschikbare methodes 
en het verzamelen van recente, wetenschappelijke kennis, is 
de NVD Dierenwelzijn Methodiek tot stand gekomen. Deze 
bestaat uit: 
1)  Een vragenlijst over welzijnsindicatoren: de vragenlijst  

kan aangepast worden per diersoort en bevat vragen  
over gedrag, fysieke gezondheid, voeding en omgeving. 

2)  Een evaluatie van de welzijnsbeoordelingen: deze welzijns-
beoordelingen worden gedaan bij individuele dieren over 
een bepaalde periode en uitgevoerd door een divers team 
van onafhankelijke beoordelaars, zoals dierverzorgers, 
curator, dierenarts en gedragsbiologen.

3)  Het Dierenwelzijn ActiePlan (DAP): na de evaluatie wordt 
een plan opgesteld, actiepunten besproken en start de 
uitvoering.  

Door met deze methodiek te werken krijgen we inzicht in  
wat we nog niet weten, stimuleert het gericht onderzoek  
en samenwerking en wordt kennis en expertise gedeeld.   

”Door te meten weten we wat we kunnen verbeteren en 
draagt deze methode op concrete wijze bij aan het toewer-

ken naar de hoogst mogelijke standaard van dierwelzijn voor 
onze dieren. En dat is uiteindelijk waar het om gaat!”
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CONGRESSEN  
& EVENEMENTEN

WAT EEN JAAR

Wat voor Apenheul Congressen & Evenementen 

het beste jaar ooit zou worden, met een 10-jarig 

jubileum in het verschiet, werd in een keer anders 

door corona. In maart 2020 werden alle evenemen-

ten geannuleerd of verplaatst. We hebben afscheid 

moeten nemen van een aantal fijne collega’s. Het 

werd een jaar van veel vragen: wat kan er nog wel? 

27

Creatief meedenken
We hebben veel telefonisch contact gehad met onze relaties. 
Ontzettend fijn om te horen dat zij ons een warm hart toe 
dragen en graag hun evenement in 2021 bij ons door willen 
laten gaan. Want bij elkaar komen, daar hebben we allemaal 
behoefte aan. 
Deze tijd vergt veel aanpassingsvermogen. Ook voor ons 
zorgden de nieuwe maatregelen dat we moesten nadenken 
over hoe een evenement nog wel kon plaatsvinden. Maar als 
we ergens goed in zijn, dan is het creatief meedenken. Dat 
bracht ons bijzondere evenementen waarbij het park regel-
matig als onderdeel van een programma werd betrokken.  
We weten nu ook hoe we hybride evenementen (deels fysiek 
en deels online) goed kunnen neerzetten.

Leren van apen 
Wist je dat apen je heel veel kunnen leren over hoe je jezelf het 
beste kunt aanpassen? Ervaar jij stress tijdens deze corona-
tijd? Je kunt veel van apen leren over stress.  Onze Apenheul 
Expert (zoölogisch manager én bioloog) Thomas Bionda vertelt 
er graag over tijdens jouw bijeenkomst of evenement in 
Apenheul. 

Zakelijk en privé, een uniek dagje uit
Onze locaties zijn in korte tijd coronaproof gemaakt. Als we 
elkaar weer mogen ontmoeten, weliswaar op gepaste afstand, 
dan kan dat bij ons. Apenheul Evenementen is er niet alleen 
voor de zakelijke markt. We zijn het leukste dagje uit tussen de 
loslopende apen. Daarmee zijn we ook een geschikte locatie 
voor families en vrienden die iets te vieren hebben. We bieden 
verschillende arrangementen voor particuliere groepen. Deze 
maken jouw dagje uit nog specialer. Alle arrangementen zijn 
volledig verzorgd en te reserveren vanaf 20 volwassenen voor 
particuliere groepen. Voor zakelijke groepen is het mogelijk te 
reserveren vanaf 12 personen.

Draag jouw steentje bij!
Kom je met een groep naar Apenheul, dan draag je auto- 
matisch je steentje bij aan het goede doel. Een deel van de 
opbrengst gaat namelijk naar Apenheul Natuurbehoudfonds. 
Met dit fonds beschermen we de apen en hun leefgebieden  
in het wild. 

Hopelijk mogen we je dit jaar weer in goede gezondheid 
ontvangen!  

Meer informatie over zakelijke evenementen vind 
je op apenheul-evenementen.nl.  

Voor familie- en/of vrienden-bijeenkomsten 
verwijzen je graag naar:  
apenheul.nl/plan-je-bezoek/groepsbezoek. 
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Een baan die voor velen het meest tot de verbeelding spreekt is die van 

dierverzorger. Adriënne en Peter zijn twee van deze geluksvogels die 

ervoor zorgen dat de apen en de andere dieren in Apenheul goed 

verzorgd worden.

     Een dag uit het leven van 

Dierverzorging
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Adriënne: ”Ik werk bij de bonobo’s en bij 
het Madagaskar-gebied, hier verblijven 
de vari’s, ringstaartmaki’s en nog veel 
meer halfapen. Het verschilt soms per 
dag. We verzorgen niet alleen apen, ook 
andere dieren. De mooi gekleurde 
groenvleugelara’s bijvoorbeeld.”  

Hoe ziet een werkdag in het 
seizoen eruit?
Peter: ”We nemen eerst samen de dag 
door. Wat moet er gebeuren? Staat er 
iets op het programma zoals een 
dierenartsbezoekje of gaan dieren naar 
een andere dierentuin? Daarna lopen 
we een ochtendrondje. Zijn de dieren  
de nacht goed doorgekomen? Gaat het 
goed met de dieren? Na het ontbijt doen 
we de dieren zo snel mogelijk naar 
buiten zodat ze in het bos lekker in het 
zonnetje kunnen zitten. Wij maken dan 
de verblijven schoon. Daarna begint het 
wachtlopen. Dus dan loop je tussen de 
mensen en de dieren om een oogje in 
het zeil te houden. Het liefst zie ik de 
dieren de hele dag bezig zijn, maar  
niet met mij of met de bezoekers. Ze 
moeten gewoon lekker hun eigen ding 
doen.”

En buiten het seizoen?
Adriënne: ”Het verzorgen van de dieren 
gaat natuurlijk ook in de winter door. 
Alleen zitten ze dan veel meer binnen 
dus het schoonmaken kost meer tijd.”
Peter: ”Als alle dieren meewerken gaat 
dat wel soepel. Maar als een dier 
tegenwerkt, ben je daar soms heel  
lang mee bezig. Hoe snel wij kunnen 
schoonmaken ligt dus aan het gedrag 
van de apen.”

Hoe ben je bij Apenheul terecht-
gekomen?
Adriënne: ”Ieder jaar zoekt Apenheul 
seizoenmedewerkers. Nadat ik klaar 
was met mijn studie heb ik daar op 
gesolliciteerd. Ik wilde altijd met 
planten of dieren werken. Lekker buiten 
zijn, heerlijk. Ik ben twee jaar seizoen-
medewerker geweest totdat er een 
vaste functie vrij kwam als dierverzor-
ger. In de tussentijd had ik ook al bij 
andere dierentuinen gewerkt. Die 
ervaring kon ik mooi meenemen.”
Peter: ”Ik schreef vroeger elke drie 
maanden sollicitatiebrieven naar 
allerlei dierentuinen. Ik ben opgegroeid 
op de boerderij en wist op de basis-
school al dat ik iets met dieren wilde 
doen. Toen er een open dag was bij 
Apenheul dacht ik mijn kans te grijpen. 
Die dag bleek echter niet voor de 

dierverzorging te zijn, maar voor 
andere functies. Toch gaf ik niet  
op en schreef ik achteraf een brief. 
En het lukte! Ik mocht op gesprek 
komen en begon niet veel later  
als seizoenmedewerker.” 

Voor welke apen zorg je?
Peter: ”In mijn cluster verzorgen 
we onder andere de orang- 
oetans, gorilla’s, berberapen, 
leeuwenstaartmakaken, 
capibara’s, roodkruinmanga-
bey’s en kaalkopibissen.

Peter Verwoert (36) vierde afgelopen 
jaar zijn 12,5-jarig jubileum als dier-
verzorger bij Apenheul en kan dus  
niet ontbreken in deze jubileumeditie.
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Adriënne: ”De tijd die we in de zomer 
aan de bezoekers besteden, gebruiken 
we in de winter om onder andere 
verrijkingsattributen* te maken. Als  
de apen meer binnen zitten, vinden we 
het belangrijk om ook aan hun mentale 
gezondheid te werken. We maken 
bijvoorbeeld een glijbaan, een touw-
ladder, een wilgenstam met gaten en 
eten erin. Je wilt verrijking maken  
wat een dier leuk vindt.” 
Peter: ”We willen ze graag uitdagen  
en bezig houden. En dat is voor de  
ene soort wat makkelijker dan voor de 
ander. Dwergaapjes zijn al blij met een 
doosje zaagsel en meelwormen. Daar 
kunnen ze heel lang zoet mee zijn.  
Bij een orang-oetan moet je dat heel 
anders doen. Die zijn veel slimmer.”

Wat vind je het leukst aan je 
werk?
Peter: ”Lekker bezig zijn met de dieren. 
De groep observeren. Het is prachtig 
om de verschillende individuen te leren 
kennen en om te zien hoe ze zich 
onderling gedragen. Een groep gorilla’s 
kan bijvoorbeeld heel rustig zijn. Heel 
relaxed. Dan lijkt het alsof er niets 

gebeurt. Maar als je ze wat beter kent, 
zie je dat er altijd wel dingen gebeuren, 
alleen niet zo uitbundig. En bij de 
berberapen is het weer heel anders.  
Als daar iets aan de hand is, merk je dat 
ook echt wel. Die zijn juist leuk omdat 
ze zo lekker fel kunnen zijn.”
Adriënne: ”Het leukst is het buiten zijn, 
het genieten van de natuur en van de 
dieren. Ik vind het geweldig dat de 
dieren loslopen of op een eiland zitten 
en helemaal zichzelf zijn. Dat ze zich 
niets van de bezoekers aantrekken en 
gewoon lekker met elkaar bezig zijn.”

Wat is je meest bijzondere 
ervaring?
Adriënne: ”Mag ik er maar eentje 
noemen? Dat is lastig. Ik werk hier al 
twintig jaar en maak zo veel mooie 
dingen mee. Zoals de vari’s. Deze 
halfapen mogen ook loslopen en komen 
wel eens langslopen voor de ramen bij 

de bonobo’s. Dan tikken ze op het glas 
om te kijken hoe die reageren. Ze 
klieren elkaar dus een beetje. Dat 
speelse gedrag is prachtig om te zien. 
En ik vond het bijzonder om de jonge 
ara’s te begeleiden om los te leren 
vliegen. Die moesten eerst oefenen, 
spieren kweken, in hun verblijf. Op een 
gegeven moment gaan ze dus los. Dat 
deden we in het voorjaar toen er nog 
weinig blad aan de boom zat. Altijd 
weer een spannend moment. Oh ja, 
mijn eerste werkdag als seizoensmede-
werker vergeet ik natuurlijk ook nooit 
meer. Ineens sta je tussen een stuk of 
honderd doodshoofdapen.”
Peter: ”Ik vind geboortes altijd weer 
bijzonder. Verder zijn er natuurlijk 
genoeg gekke dingen gebeurd. Apen die 
aan de wandel gaan buiten het gebied, 
capibara’s die ervandoor gaan en waar 
we met alle collega’s achteraan rennen. 
Die onverwachte dingen zijn misschien 
wel het leukst.”

*lees op pagina  32 meer over het 
verrijken en trainen van onze dieren.  

"Het leukst is het buiten 
zijn, het genieten van de 
natuur en van de dieren."

Adriënne Berends (42) is al twintig 
jaar in vaste dienst bij Apenheul. 
Ze begon als vakantiekracht en 
ging nooit meer weg. 



apenheul KORT NIEUWS
Bonobo mee naar 
huis als souvenir

Educatie in 2021

Komend seizoen kunnen 
bezoekers een wel heel 
speciale souvenir mee naar 
huis nemen, namelijk een 
exclusieve bonoboknuffel. 
Deze knuffel is ontworpen 
door Apenheul-medewer-
kers. De unieke knuffel is 
ongeveer 35 centimeter 

Vanaf de start van het 
seizoen 2021 is er een  
geheel nieuw lesprogramma 
beschikbaar voor alle groepen 
van het basisonderwijs. 
Iedere les is zo ontwikkeld 
dat er rekening is gehouden 
met het curriculum, de 
kerndoelen en de belevings-
wereld van de leerlingen,  
hun voorkennis en leeftijd.  
In iedere les worden de 
leerlingen nieuwsgierig 
gemaakt, is er ruimte voor 
verwondering en een 
inhoudelijk gesprek als het 
onderwerp zich daarvoor 
leent. De leerlingen maken 
niet alleen kennis met 
verschillende apensoorten, 
maar ze leren ook de aap in 
zichzelf vinden en buiten  
hun eigen wereld kijken en 
denken. De ontwikkeling van 

Voor de kleine apenfans 
hebben we in het najaar  
een online kinderpagina 
gelanceerd. Op deze pagina 
staan leerzame video’s 
waarin onze educator vertelt 
over de apen in Apenheul. 
Kinderen kunnen aan de slag 
met creatieve knutsel- 

Sinds het voorjaar van 2020 
is het mogelijk om Vriend  
van Apenheul te worden. 
Iedereen die onze stichting 
een warm hart toedraagt kan 
een maandelijkse of jaarlijkse 
financiële bijdrage leveren, 
die ten goede komt aan de 
apen en de ontwikkeling  
van ons park. In ruil daar-
voor krijgt een Vriend gratis 
toegang tot het park en 
ontvangt hij uitnodigingen 

opdrachten, spelletjes en 
puzzels. Uiteraard ontbreken 
ook de interessante 
apenweetjes en grappige 
apenraadsels en –moppen 
niet. Niet alleen in het park, 
maar ook op de website 
apenheul.nl is dus genoeg  
te beleven!  

groot en lekker zacht. 
Apenheul is dus niet alleen 
de enige dierentuin in 
Nederland waar je echte 
bonobo’s spot, maar ook de 
enige dierentuin waar je als 
souvenir een knuffelbare 
bonobo koopt.  

een geheel nieuw lesaan- 
bod voor het voortgezet 
onderwijs is vanaf het 
schooljaar 2021-2022 
beschikbaar. Deze program-
ma’s sluiten aan bij de 
verschillende eindtermen 
van de onderbouw en 
verschillende biologiemetho-
des die in het voortgezet 
onderwijs gebruikt worden. 
Alle lessen worden door onze 
educatieve gidsen gegeven 
en begeleid.    

Nieuwe  
kinderpagina

Al vele vriend-
schappen gesloten

voor exclusieve bijeenkom-
sten. Inmiddels hebben we 
ruim 300 vriendschappen 
gesloten en daarvoor zijn  
we ontzettend dankbaar! 
Help Apenheul in deze 
bijzondere tijd en word 
Vriend. Zo kunnen we nu  
en ook in de toekomst  
blijven investeren en samen 
genieten van ons unieke 
park. Kijk snel op:  
apenheul.nl/vrienden.   

A

b

Bij titi’s zorgt de vader voor de kinderen. Alleen als de baby wil drinken wordt hij naar zijn moeder gebracht.

Rode titi’s draaien hun 
staarten in elkaar als ze 
gaan slapen. Welke staart 

is van welke titi?

Welke staart is van wie?
kruis hier je antwoord aan

Keizersnorrebaard 

tamarin

Ringstaartmaki

Ringstaartmaki

Geelborst- 

kapucijnaap

Geelborst- 

kapucijnaap

Goudkopleeuwaap

Goudkopleeuwaap

Doodshoofdaap

Doodshoofdaap

Rode brulaap

Rode brulaap

Witwanggibbon

Witwanggibbon

Orang-oetan

Gorilla

Gorilla

Orang-oetan

Keizersnorrebaard 

tamarin
Bonobo

Bonobo

 

Vanuit 

een betrouwb
are bron hebben 

we vernomen
 dat er een bijzonder

 

wezentje in Apenheul
 is komen wonen. Het is 

geen aap, maar niemand weet precies wat hij wel 

is. Het schijnt dat hij het superleuk
 vindt om na te 

apen. Hij heet dan ook NAAAP. De dierverzo
rgers 

hebben weleens een gekke staart gespot rondom het 

Na-aap huis. Dit gebied is deze winter helemaal
  

opgeknapt
 en heet nu huis van NAAAP. En… er komt een 

kinderboe
k uit over NAAAP. Kom jij kijken 

of je sporen van hem in Apenheul
 

kunt vinden? 



We zoeken leveranciers die meer willen 
zijn dan slechts een leverancier. Ze 
worden partners van ons, met overeen-
komstige idealen en ideeën. Bij de 
keuze voor ons assortiment zoeken  
we dan ook de beste balans tussen wat 
onze bezoekers graag willen en wat zo 

duurzaam mogelijk is. We leggen  
ons gehele assortiment continu op de 
spreekwoordelijke weegschaal. Naast 
lekker en voedzaam zijn de pijlers 
duurzaam, lokaal en biologisch 
belangrijke punten in dit proces. 

Voor bijvoorbeeld bijna al onze vlees- 
producten hebben we de perfecte 

ECO FIELDS
MEER DAN ALLEEN EEN LEVERANCIER

Apenheul staat voor duurzaam ondernemen. We hebben immers 

een missie: ‘Liefde voor dieren en natuur stimuleren.’ Dit sijpelt 

door in alles wat we doen. Zo ook in onze horeca en de keuzes  

van leveranciers en producten.

partner gevonden: Eco Fields. Ze zijn 
een biologische kalfsveehouderij met 
meer dan 300 hectare biologische 
akkerbouw. Iedereen is waarschijnlijk 
wel bekend met het Beter Leven 
keurmerk. De producten van Eco Fields 
hebben de maximaal haalbare drie 
sterren van het Beter Leven keurmerk!  

De kalfsveehouderij is om de hoek van 
Apenheul gevestigd. Ze leveren direct 
aan Apenheul, dus geen omzwervingen 
via groothandels. Er zijn tal van 
voorbeelden van wat ze doen aan 
duurzaamheid. Zo is dit een echt 
Veluws bedrijf dat de voeding voor  
haar dieren niet uit Zuid-Amerika 
importeert. Het komt rechtstreeks  
uit de omgeving, de Veluwe. Niet met 
brokken, maar echt ruw voer zoals het 
hoort. En als de kalveren heerlijk lopen 
te grazen eten ze niet zomaar gras, 
maar wisselteelt. Eigenlijk een heerlijk 

soort kruidentuintje waar allerlei 
natuurlijke kruiden, in combinatie  
met gras, de kalveren zo fit mogelijk 
houden.

De kalveren hebben vier keer zoveel 
ruimte als de gemiddelde veehouderij en 
ze lopen op stro in plaats van roosters. 
Dit heeft ook een positief effect op de 
stikstof-uitstoot. De mest wordt in 
combinatie met het stro weer terug de 
grond in gestopt. En dat heeft weer een 
positieve uitwerking op het bodemleven 
van de verschillende organismen. 

Zijn de kalveren ziek, dan wordt er  
geen medicatie gebruikt, maar gaan  
de kalveren in quarantaine. Rust is  
het motto, de natuur herstelt zichzelf. 
Daarnaast gaan ze, buiten de winter  
om, heerlijk elke dag tot zonsondergang 
naar buiten. Eenmaal in de stal is sprake 
van open ventilatie, waardoor ook hier 
de frisse neus kan worden opgehaald  
in de zuurstofrijke lucht. 

Door de fijne samenwerking kunnen  
we een broodje frikandel en sandwich 
carpaccio aanbieden, maar houden  
we onze missie hoog: duurzaam 
ondernemen.  

“Eco Fields wordt door  
de omgeving ‘kringloop-
boerderij’ genoemd.” 
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leuk om

te doen

VERRIJKING 
WAAROM VERRIJKEN WE ONZE DIEREN? 

In Apenheul kijken we bijzonder 

goed naar de huisvesting van 

de dieren: natuurlijke verblijven 

met grote eilanden of stukken 

bos. Dieren krijgen bovendien 

een uitgebalanceerd dieet. En we 

letten goed op hun gezondheid en 

zorgen uiteraard voor medische 

verzorging als dat nodig is. Maar 

dat is niet alles… 

puzzels waarbij ze moeten nadenken 
hoe ze voedsel uit de puzzel krijgen. 
Hierbij moeten ze oplossingsgericht 
denken, wat ze als semi-solitair levende 
dieren in het wild ook vaak moeten 
doen.

Sociale verrijking
Wanneer verschillende diersoorten in 
één verblijf samenleven, noemen we dat 
sociale gedragsverrijking. In Apenheul 
zijn veel gebieden waar verschillende 
apen- én diersoorten met elkaar leven. 
Zo verblijven de gorilla’s samen met de 
L’hoest meerkatten, de orang-oetans 
met de Javaanse langoeren en de 
slingerapen met capibara’s Dit zorgt 
voor interacties en geeft weer een  
extra prikkel.

Omgevingsverrijking
Bij alle apen doen we ook aan omge-
vings- of objectverrijking. Daarbij 
voegen we vaste of losse elementen  
toe aan de omgeving van het dier. Een 
voorbeeld hiervan zijn de vijvers in  
het berberapengebied. Bij warm weer 
duiken ze er graag in. Maar we gebrui-
ken ook losse dingen zoals ballen, jute 
zakken, nestmaterialen en dergelijke. 
Deze geven ook weer die extra prikkel 
voor de dieren.

Training
Training kun je zien als gedragsverrij-
king. Je spreekt de dieren aan op hun 

intelligentie en het houdt ze mentaal 
bezig. Dieren doen graag mee aan 
training, het is uitdagend voor ze en het 
geeft een positieve interactie met de 
verzorger. Veel routinehandelingen in 
het werken met dieren zijn al een 
training op zich. Maar er kunnen ook 
specifieke doelen gesteld worden. De 
doelen worden zorgvuldig bepaald en 
het belang van de dieren staat daarbij 
voorop! We trainen nooit om zomaar te 
trainen of om de dieren een kunstje te 
leren. De belangrijkste regel tijdens het 
trainen is dat de dieren beloond worden 
voor goed gedrag en op basis daarvan 
op een positieve manier nieuwe dingen 
leren.

Training in Apenheul heeft al voor 
verbazingwekkende mogelijkheden 
gezorgd namelijk:
•  Medische controle of behandeling 

uitvoeren zonder verdoving. 
•  Het gewicht van de dieren bijhouden, 

doordat ze getraind zijn om regelmatig 
op een weegschaal te zitten. 

•  Dieren in een verhuiskist laten lopen 
zonder dat ze verdoofd hoeven te 
worden. 

•  Dieren dagelijks gecontroleerd naar 
binnen halen. 

Kortom, door training kunnen dieren 
makkelijker onderzocht en verzorgd 
worden en wordt stress enorm 
verminderd!   

Net als bij mensen gaat het bij dieren 
niet alleen om het fysieke welzijn. Het 
psychische welzijn is net zo belangrijk. 
Hiervoor maken we gebruik van 
verrijking. Het idee achter gedragsver-
rijking is om de natuurlijke behoeftes 
van het dier, dat zich uit in bepaald 
gedrag, te stimuleren. Zo houden we de 
dieren actief en gezond. In Apenheul 
gebruiken we verschillende soorten 
verrijking. 

Voedselverrijking
Deze verrijking wordt veel gebruikt,  
bij bijvoorbeeld bij de langoeren en 
brulapen. In de natuur klimmen ze door 
de bomen en eten bladeren. Het blad 
dat wij aanbieden binden we op tot 
takkenbossen en hijsen we hoog op in 
hun verblijf. Om te kunnen eten moeten 
ze dus klimmen en de bladeren eraf 
plukken. De orang-oetans hebben 
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apen- 
moppen
1. Hoe heet  

een aap als  

hij verkouden  

is?

4. De meester vraagt aan 
Jantje: noem eens vijf 

dieren uit Azie!
Jantje: twee orang-oetans 

en drie tijgers

3. Welke kant van 
een aap heeft het 

meeste haar?

Noem een kleur en de 
ander moet een voorwerp 

noemen met die kleur. 
Wissel na een tijdje om.

Kijk voor meer spelletjes en kleurplaten op apenheul.nl/kinderpagina

Woordzoeker

Kleur
& ding

Antwoorden apenmoppen: 1. Snotaap  2. Een hele sterke boom  3. De buitenkant.

Geel
Banaan
Zwart
Gorilla

  2. Wat  

heb je als  

er drie  

gorilla’s  

in een boom  

zitten?
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aap
cavia
chinchilla
degoe

duif
eekhoorn
eend
fret

geit
goudvis
hamster
hond

kanarie
kip
konijn
lama

muis
paard
papegaai
poes

pony
schildpad
varaan

inkleuren



We zoeken particulieren en bedrijven 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. 

Er zijn verschillende manieren waarop jij ons kan steunen:
•  Doneer eenmalig een bedrag naar keuze!
•  Word Vriend van Apenheul en investeer in ons park. 
•  Klein of groot, eenmalig of periodiek, iedere schenking is welkom!
•  Je kunt Stichting Apenheul en/of Apenheul Natuurbehoudfonds in je testament opnemen.
•  Word sponsor of partner als je als bedrijf een duurzame relatie met Apenheul  

wilt opbouwen!

Wil je Apenheul ook steunen? 
Kijk op apenheul.nl/steun-ons hoe je dat kunt doen.

STEUN 
APENHEUL!
Apenheul is een stichting en ontvangt geen structurele subsidies. Alle in-

komsten investeren we in het park, in natuurbehoud, educatie en het behoud 

van diersoorten. Dus ook de opbrengst van jouw entreekaartje, seizoenkaart 

of zakelijke evenement. Afgelopen jaar zijn die inkomsten gehalveerd, maar 

onze kosten en de noodzaak om het park te ontwikkelen niet. Om al die 

ambities te realiseren zijn we op zoek naar sponsoren en donateurs die zich 

graag aan Apenheul verbinden. 

We bestaan 

dit jaar 50 jaar 

en hopen dit met 

jou te vieren!

Draisma: voorbeeld van 
succesvolle sponsoring
Onze sponsor aannemer Draisma 
heeft afgelopen jaar de bouw van 
de insectenmuur mede mogelijk 
gemaakt. Draisma heeft een 
bijdrage geleverd in de levering 
van de materialen voor de muur. 
Draisma en Apenheul werken al 
meer dan 25 jaar samen. 

Quote Kees van Buuren  
(Adjunct-Directeur Draisma)
”Als bouwbedrijf verbinden we 
ons graag met de insectenmuur 
van Apenheul om een wezenlijke 
bijdrage te leveren aan het 
behoud van biodiversiteit en 
terugdringen van CO2-uitstoot 
waardoor de natuur winnaar is.”

We bedanken 
iedereen die ons 
in 2020 h eeft 
gesteund! 


