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SPIL VAN VERDUURZAMING

LIEFDE VOOR
de NATUUR
CENTRAAL
ONTDEK AL HET NIEUWS
IN APENHEUL, ZOALS HET
NIEUWE AVONTURENPAD

WE MOGEN
WEER!

IN GESPREK MET TON
HEERTS, BURGEMEESTER
VAN APELDOORN

Wat wenst u
Apenheul toe?
NOG MINSTENS
50 JAAR ERBIJ!
www.apenheul.nl
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In dit nummer:
HET GREEN TEAM:
SPIL VAN VERDUURZAMING
Bewust omgaan met duurzaamheid
is een essentieel onderdeel van het
uitdragen van onze missie waarin
de liefde voor natuur centraal staat.
Maak kennis met ons Green Team.
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APENHEUL & NATUURBEHOUD

NIEUWE BELEVINGEN
IN APENHEUL
Er is hard gewerkt aan nieuwe
belevingen in het park. Het apenboompad wordt weer geopend
en er is een nieuw fijn plekje: het
avonturenpad. Lees ook meer
over de ontwikkelingen voor 2023.

STEUN APENHEUL!
Stichting Apenheul is voor haar inkomsten afhankelijk van het park
en ontvangt geen structurele
subsidie. Alle inkomsten investeren we in het park, in natuurbehoud, educatie en het behoud
van diersoorten.

Colofon
ZooJaar is een uitgave van Stichting Apenheul en
verschijnt één keer per jaar. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij Stichting Apenheul.
Bijdragen die geschreven zijn door niet-Apenheulmedewerkers vertegenwoordigen niet noodzakelijk
de opinie van Apenheul. Overname van (gedeeltes)
uit ZooJaar en/of vermenigvuldiging daarvan is
toegestaan, mits met bronvermelding en na
overleg met de redactie. ZooJaar wordt gedrukt
op PlanoPlus FSC-papier en verzonden in biofolie.
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Teksten
Thomas Bionda, Warner Jens, Laura
de Kruijs, Susan Fledderus, Roel
Welsing, Iris de Winter, Marye
Berghuis-Wentzel en anderen
Redactie en coördinatie
Melanie Pijs, Caroline Riemslag en
Susan Fledderus
Fotografie
Ronald van der Beek en anderen
Foto cover: Ronald van der Beek
Foto In Memorium Willem-jan
Kitslaar: Herman van Ommen
Vormgeving en opmaak
Lisette Burggraaff en Bert Boshoff

2

IN DIT NUMMER:

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.

Druk
GVO drukkers en vormgevers, Ede
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2 Voorwoord
3 Apenheul in cijfers
4 Dierennieuws
7	Nieuwe huisvesting
Javaanse langoeren
8 Apenheul 50 jaar
13 Kort Apenheulnieuws
15	Alleen ga je sneller,
samen kom je verder
16 Een dag uit het leven van
20 In gesprek met
21 Kort Apenheulnieuws
22 Onderzoek in Apenheul
23 Gidsen in het park
24	Medewerkers in beeld
28	Een mysterieuze nieuwe
bewoner
30 Congressen en
evenementen

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.

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

VAN roel

energie voor de toekomst
Deze uitgave van ZooJaar staat voor een groot deel in het teken van een terugblik op onze
50e verjaardag. Een jubileum vier je natuurlijk vooral met vrienden en dat is goed gelukt!
Een hoogtepunt was de reünie, waarbij meer dan 300
(oud-)medewerkers op een zomerse avond samenkwamen
om herinneringen op te halen met elkaar. Ook de verschillende
relatie evenementen, zowel voor onze zakelijke relaties,
sponsoren als Vrienden van Apenheul, waren bijzondere en
vooral mooie bijeenkomsten. Voor onze seizoenkaarthouders
en bezoekers was er van alles te beleven in het park. Van de
historie van Apenheul, de Zomeravonden en de kennismaking
met een wel heel mysterieuze nieuwe bewoner, waarover je
verderop in dit magazine meer leest, tot het zeer bijzondere
‘Slapen bij de apen’ in onze Tiny lodge naast de orang-oetans.
Niet alleen in het park was er volop aandacht voor ons
jubileum. Ook in de provincie Gelderland werd uitgebreid
stilgestaan bij onze 50e verjaardag via een speciale campagne.
Heel bijzonder was de samenwerking met de gemeente
Apeldoorn: je kon en kunt niet meer om Apenheul heen als je in
Apeldoorn woont. In een spannend tweede coronajaar, met al
haar beperkingen, is het hartverwarmend om zoveel vrienden
en relaties om ons heen te hebben staan. Dat geeft veel
vertrouwen en energie voor de toekomst!
Ook komend jaar staat er weer van alles op de rit, want
Apenheul blijft in ontwikkeling. Voor aap, natuur en mens.

Op het moment van schrijven van dit voorwoord wordt hard
gewerkt aan een prachtig nieuw avonturenpad, knappen we
het Apenboompad op en krijgen de Javaanse langoeren een
nieuw verblijf. We zijn gestart met het ontwikkelen van een
heel nieuw loslopende apengebied aan het einde van het park.
En we gaan ervoor zorgen dat er altijd iets extra’s te beleven is
in Apenheul. Een bijzondere nieuwe bewoner gaat daar een
speciale rol in spelen. Misschien nog belangrijker: we verwachten alle diergebieden weer te kunnen openen, er zijn geen
beperkingen meer in het park. Hiermee komt de zichtbaarheid
van de dieren, en daarmee de impact van onze missie, weer op
een nog hoger niveau. Een missie die al 50 jaar relevant en nog
steeds actueel is. Ik hoop je ook komend jaar weer vaak te zien
in Apenheul!

Algemeen Directeur

PS Heb je ons prachtige
jubileumboek al aangeschaft? Het boek laat
zien dat Apenheul veel
meer is dan een leuk
dagje uit!

In Memoriam Willem-jan Kitslaar
(13-7-1977 – 16-6-2021)
Willem-jan was de eerste praktiserende dierenarts in dienst van Apenheul en
ging voortvarend te werk. In no time regelde hij een goede inrichting van de
dierenartsenkamer. Ook zette hij zijn tanden in de gezondheid van Bao Bao,
onze gorilla zilverrug, die er slecht aan toe was. Daarnaast was hij ook gewoon
een erg leuke vent.
Toen kwam vorig jaar plots het vreselijk slechte bericht. In de korte tijd dat hij
onder ons was, heeft hij een onvergetelijke indruk gemaakt en veel voor ons
betekend. Daarvoor zijn we hem enorm dankbaar.
Met het verlies van Willem-jan verliezen we een grote dieren- en mensenvriend en een heel fijn mens. Wat hadden we nog veel plezier met hem willen
hebben. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Bijgaande foto hangt in ‘zijn’
dierartsenkamer als blijvende herinnering aan hem.
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2021

APENHEUL
IN CIJFERS
436

37
278
Apensoorten

Vrienden van
Apenheul

11.608 Seizoenkaarthouders

Apen

298.000
11.144

Horecabestellingen via
de mobiele telefoon

27.530

Bezoekers

71 130 77
Vaste
medewerkers

voor de
dieren 7.8
200 kilo
Meelwormen
50 kilo
Moriowormen
22.000 stuks
Sprinkhanen

Flex-, oproep- en
hulpkrachten

Gemiddeld
rapportcijfer

>94.700

Volgers op Facebook,
Instagram en LinkedIn

Verkochte biologische
broodjes hamburger

51 JAAR

apenheul
437

Verkochte
doodshoofdapenknuffels van gerecyclede plastic flessen

Gidsen

1476 uur
gidsenwerk

85.982
kopjes Lazy
Monkey
koffie en
cappuccino

GOUDEN
Green Key
certificering
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Landen

waarin ANF (Apenheul
Natuurbehoudfonds)
actief is
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DIER(EN)NIEUWS
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.

GEBOORTES
Vrijwel alle soorten in Apenheul zijn onderdeel van het
Europese fokprogramma (EEP). Vanuit dit fokprogramma
wordt aangegeven welke individuen nakomelingen mogen
krijgen. Soms zijn we genoodzaakt anticonceptie in te zetten,
omdat we niet voor alle dieren kunnen garanderen dat er plek
is in andere dierentuinen zodra ze groot zijn. Op deze manier
proberen we een genetisch gezonde populatie te behouden.
Afgelopen jaar zijn er, in het kader van de fokprogramma’s,
diverse jongen geboren. Onder meer de slingerapen, witgezichtsaki’s, rode titi’s, rode brulapen, leeuwenstaartmakaken,
Hanuman langoeren, roodkruinmangabey’s, bonobo’s en de
luiaards zorgden voor nakomelingen. Bij de berberapen
werden vijf dieren geboren en ook de
capibara’s kregen meerdere jongen.

Voor de grootste apotheose zorgde de geboorte van de
allereerste nakomeling van gorilla zilverrug Bao Bao, Kiango.
Bao Bao is als driejarig jong onderschept in een illegaal
transport en vanuit het wild zo naar Taiwan gekomen. Hij heeft
daar de eerste dertig jaar van zijn leven alleen doorgebracht.
Het was daardoor voor Apenheul een waagstuk om Bao Bao
naar Nederland te laten komen. Een sociaal minder goed
ontwikkelde gorilla in een dynamische gorillagroep brengen
én hopen dat hij voor nakomelingen zorgt, is niet alledaags
en best een gok. Onze vreugde was groot toen Gyasi zwanger
bleek en we in februari Kiango mochten verwelkomen. Kiango
groeit als kool en het is vertederend om te zien hoe lief en
voorzichtig Bao Bao met zijn zoontje omgaat. Zeker als je
bedenkt dat hij nog nooit eerder met een babygorilla in
aanraking is gekomen.
In februari zag ook bonobovrouwtje Neje het levenslicht.
Kumbuka is de trotse moeder. Haar zevenjarige dochter Ayebi
kan daardoor goed afkijken en leren om te zorgen voor jongen.
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DWERGAPENPERIKELEN
Dwergapen leven in familieverband. Wanneer één van de
ouders komt te overlijden, valt de hele familie uit elkaar en
vervolgt ieder zijn eigen weg. Dit gebeurde bij onze gouden
leeuwapen met als gevolg dat we plotseling met vier nakomelingen zaten waarvoor we een ander onderkomen moesten
zoeken. De coördinator van het fokprogramma van deze soort
had gelukkig een goede partner voor één van de dochters.
Een geschikt onderkomen vinden voor de andere dieren in
coronatijd was erg lastig wegens de beperkingen op transportgebied.
Eén van de dieren, Frija, zou verhuizen naar een Engelse
dierentuin, waarbij de Brexit vervolgens roet in het eten gooide.
Sinds Engeland geen onderdeel meer is van de Europese Unie,
moet er voor alle dierentransporten nieuwe wetgeving komen.
Voor dierentuindieren is deze er nog niet. Gelukkig is Frija in
november alsnog op transport gegaan naar Engeland.
Dwergapen in dierentuinen worden gezien als soorten die
makkelijk samen in een buitenverblijf kunnen worden
gehouden. Dat is inderdaad zo, ware het niet dat dwergapen
ieder ontzettend sterke karakters hebben. Dit werd maar weer
eens duidelijk toen we een nieuw keizertamarin vrouwtje
kregen. De gouden leeuwapen en keizertamarins konden het
altijd goed met elkaar vinden totdat mevrouw keizertamarin
haar intrede deed. Ze heeft een iets ander karakter en besloot
dat ze in het bijzonder de nieuwe gouden leeuwapen niet
aardig vond. Het gevolg hiervan was dat beide soorten elkaar
steeds in de haren vlogen en wij ze vervolgens uit elkaar
moesten halen.
Ook bij de introductie van vier mannelijke manteltamarins ging
het helaas mis. We wisten op voorhand dat dit een uitdaging
zou worden omdat het nooit eerder gedaan was. Het betreft

twee keer twee broers afkomstig uit verschillende dierentuinen. Er bestaat altijd het gevaar dat de kennismaking met
elkaar in een territoriale strijd uitmondt. Daarom besloten wij
om de dieren allemaal apart met elkaar kennis te laten maken.
Na deze wenperiode bleken de dieren redelijk goed met elkaar
te kunnen opschieten. Juist op het moment dat de verzorgers
opgelucht ademhaalden en met de mededeling kwamen dat
de introductie was geslaagd, ging het alweer mis. Twee broers
vonden dat ze toch dominanter waren dan de andere twee
broers en lieten dat merken door hen constant weg te jagen.
De dieren zitten daarom weer apart.

"dwergapen hebben ieder
ontzettend sterke karakters."
Ondertussen was onze goudkopleeuwaap weduwe geworden
en moesten we op zoek naar een nieuwe partner voor haar.
Deze was snel gevonden. Echter vond deze nieuwe partner het
loslopen buiten maar eng en hij verstopte zich dan ook graag in
een educatiebord, waardoor het leek alsof het vrouwtje nog
geen partner had. Gelukkig slapen ze in het nachthok gezellig
samen. Ook wordt het verstopgedrag intussen steeds minder.
Tenslotte was daar nog Dimitri, onze zilver-oeistiti. Bij alle
verzorgers, bezoekers en andere apen geliefd. Het was moeilijk
om een geschikte partner voor hem te vinden waardoor hij het
hele seizoen alleen was. Gelukkig vonden andere apen hem
leuk. Hij had dan ook veel contact met de titi’s, saki’s en
manteltamarins. Ook voor hem kwam er eindelijk goed nieuws
en maakte een prachtig vrouwtje haar opwachting. Nu maar
hopen dat de andere dwergapen haar, net als Dimitri, ook zo
leuk vinden. >>
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DEZE DIEREN KAN JE IN APENHEUL BEWONDEREN
PRIMATEN
4
Alaotra bamboemaki’s Hapalemur alaotrensis
2
baardsaki’s Chiropotes sagulatus
14
berberapen Macaca sylvanus
4
blauwoogmaki’s Eulemur flavifrons
74
Boliviaanse doodshoofdapen Saimiri boliviensis
12
bonobo’s Pan paniscus
8
Borneo orang-oetans Pongo pygmaeus
13
Colombiaanse slingerapen Ateles fusciceps rufiventris
9
geelborstkapucijnapen Sapajus xanthosternos
2
gordelvari’s Varecia variegata subcincta
2
gouden leeuwapen Leontopithecus rosalia
2
goudkopleeuwaap Leontopithecus chrysomelas
2
grijspootdoeroecoeli’s Aotus griseimembra
8
Hanuman langoeren Semnopithecus entellus
6
Javaanse langoeren Trachypithecus auratus
2
keizertamarins Saguinus imperator
4
kroonmaki’s Eulemur coronatus
2
kroonsifaka’s Propithecus coronatus
9
laaglandgorilla’s Gorilla gorilla gorilla
8
leeuwenstaartmakaken Macaca silenus
2
l’Hoest meerkatten Allochrocebus lhoesti
4
manteltamarins Saguinus bicolor
4
Noordelijke witwanggibbons Nomascus leucogenys
16
ringstaartmaki’s Lemur catta
6
rode brulapen Alouatta seniculus
7
rode titi’s Plecturocebus cupreus
5
rode vari’s Varecia rubra
4
roodbuikmaki’s Eulemur rubriventer
8
roodkruinmangabeys Cercocebus torquatus
7
witgezichtsaki’s Pithecia pithecia
7
witschouderkapucijnapen Cebus capucinus
3
wolapen Lagothrix lagothricha
2
zilver-oeistiti Mico argentatus
7
zwarte brulapen Alouatta caraya
1
zwartwitte vari Varecia variegata
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VOGELS
2
groenvleugelara’s Ara chloroptera
13
kaalkopibissen Geronticus eremita
4
kuifseriema’s Cariama cristata
AMFIBIEËN
5
Marañón gifkikkers Excidobates mysteriosus
3
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
8
Afrikaanse reuzenmiljoenpoten Archispirostreptus gigas
50
jungle nimfen Heteropteryx dilatata
8
Mombassa miljoenpoten Epibolus pulchripes
50
rozenkevers Pachnoda marginata
OVERIGE ZOOGDIEREN
6
capibara’s Hydrochoerus hydrochaeris
2
Chileense poedoes Pudu puda
4
tweetenige luiaards Choloepus didactylus
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Nieuwe huisvesting
Javaanse langoeren
Onze Javaanse langoeren krijgen een nieuwe huisvesting. Op de locatie van hun oude verblijf herrijst
deze winter een nieuw verblijf en wat voor een!

Er is meer bewegingsruimte voor de dieren als ze het buiten te
koud vinden, er zijn meer mogelijkheden om de dieren goed te
observeren en bij ziekte te behandelen en de dieren kunnen
elkaar beter ontwijken als ze behoefte hebben aan privacy.
Omdat er geen hout is toegepast, kan er uiterst hygiënisch en
efficiënt worden schoongemaakt. De klimstructuren zijn van
gerecycled plastic. Hiermee hebben we de verblijven heel
basaal ingericht, maar wel met allerlei bevestigingspunten.
De verzorgers kunnen zich daardoor met allerlei takken en
boomstammetjes uitleven, zodat er een mooie minibiotoop
kan worden gecreëerd voor de dieren. Wanneer deze natuurlijke materialen vuil zijn, worden deze verwijderd en wordt het
verblijf opnieuw ingericht met verse materialen. Het kunnen
variëren met natuurlijke klimmaterialen draagt bij aan het
dierenwelzijn.
Het gebouw wordt voorzien van
allerlei moderne systemen wat het
welzijn van de dieren ten goede
komt. Zo worden er speciale
UV-B lampen geïnstalleerd.
Dit licht zorgt voor vitamine D
synthese in het lichaam en
maakt voedingssupplementen
overbodig. Ook wordt dynamische LED verlichting toegepast.

Deze verlichting volgt het normale kleurritme van de zon op
een zomerdag. Bij zonsopgang begint het licht zwak en koud
(blauw) en dit wordt volgens het normale ritme steeds warmer
(roder) om vervolgens weer te minderen Onderzoeken in
voornamelijk verzorgingstehuizen hebben aangetoond dat
mensen zich hier veel prettiger bij voelen. Bij apen is dit veel
moeilijker aan te tonen, maar we zijn ervan overtuigd dat ook
dieren positief reageren op de LED verlichting.
Het gebouw wordt verwarmd met behulp van een warmtepomp en de isolatiewaarde van het gebouw voldoet aan de
hoogste eisen. Een goed geïsoleerd gebouw heeft als voordeel
dat de verwarming niet erg krachtig hoeft te zijn. Extra goed
ventileren is daardoor wel een must. Ook beschikt het gebouw
over vloerverwarming en een uitgebreid en gebruiksvriendelijk
ventilatiesysteem.

Dit verblijf is mede mogelijk gemaakt door giften van particulieren, de Vrienden van Apenheul en door sponsoring van de
VriendenLoterij , Techcomlight en Hollander Techniek.
Hartelijk dank hiervoor!
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Apenheul bestond afgelopen
jaar 50 jaar en dat hebben
we flink gevierd!

Apenheul
50 jaar,
feest in
het park
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Historie zichtbaar in het park
Onze rijke historie is op meerdere
plekken zichtbaar gemaakt voor onze
bezoekers. Door het park heen vind
je overal historische borden en op
het terras van de Apegaap zijn oude
filmpjes van vroeger zichtbaar. Ook
hebben we een wand ontwikkeld
met daarop een enorme tijdlijn met
weetjes. En voor de echte liefhebber
hebben we langs het gorilla-eiland een
huisje ingericht over de geschiedenis
van de gorilla’s. Ben je daar nog niet
geweest? Neem dan echt een kijkje.
Je vindt er de meest prachtige foto’s
en filmpjes van vroeger en misschien
ontdek je wel dingen over ons park
die je nog niet wist!

directeur Roel Welsing overhandigde
het eerste jubileumboek aan Ton
Heerts, de burgemeester van Apeldoorn. Daarna spraken medewerkers
Warner Jens en Iris de Winter over de
historie van Apenheul en het Apenheul
Natuurbehoudfonds.

Wie jarig is trakteert…
Op onze verjaardag, 12 juli 2021,
hebben we onze bezoekers getrakteerd op wat lekkers en natuurlijk
kregen onze apen ook een traktatie.
En we hadden een prachtig moment
in de stad, zie ook de volgende pagina.
Samen met alle collega’s sloten we
deze bijzondere dag af met een
gezellig borrelmoment.

Feest met onze relaties

Feestje met oud-medewerkers

We waren nog nét niet echt jarig, maar
vierden met onze relaties alvast op 30
juni 2021 onze verjaardag. Algemeen

Een reünie mocht natuurlijk niet
ontbreken. Op een prachtige najaarsavond kwamen meer dan driehonderd

(ex)Apenheulers bij elkaar om oude
apen uit de sloot op te halen. Het was
een enorm geslaagde avond waar we
erg dankbaar op terugkijken.

Zomeravonden
Ter ere van onze 50e verjaardag zijn
de Zomeravonden tot stand gekomen.
In samenwerking met Tim Koldenhof
events hebben we speciaal voor
kinderen een ”slaapfeestje” gerealiseerd. Kinderen mochten in hun
pyjama komen en konden slapende
apen bewonderen. Bij een slaapfeestje
hoort natuurlijk ook een silent disco en
een gave avondshow. Op het plein van
de Apegaap hadden we foodtrucks
met onder meer verse pizza’s en als
grapje nachtmerries op pootjes. Dit
waren insecten die in lolly’s zaten
verwerkt. >>

Slapen bij de apen
Heel bijzonder was dat we, speciaal
voor ons 50-jarig jubileum, een
fantastische slaapplek in ons park
hebben gerealiseerd. Op een schiereiland tussen de orang-oetans hebben
we in samenwerking met Europarcs
een Tiny lodge neergezet. Vele gasten
beleefden hier een onvergetelijke
nacht en werden helemaal in de
watten gelegd. We hopen op een
vervolg in de toekomst!

Apenheul
50 jaar,
feest in
de stad
We zijn dankbaar dat we onze verjaardag ook met de
stad mochten vieren. Dankzij de fijne samenwerking
met gemeente Apeldoorn konden Apeldoorners dit
jubileumjaar in Apeldoorn niet om Apenheul heen!
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Buitenmuseum Apenheul in de
binnenstad
Ter ere van ons 50-jarig jubileum was
de geschiedenis van Apenheul te
bewonderen op meer dan 40 winkelruiten in de stad. Via QR-codes kon
je audiofragmenten beluisteren. Heb
je dit gemist? Ze staan nog online:
https://lnkd.in/dc_3Dfxn. Alle
winkelruiten werden ook nog eens
voorzien van opvallende Apenheulbebording en in de winkels stonden
displays met historische ansichtkaarten van Apenheul. Je mocht deze
kaarten gratis meenemen.

Kinderspeurroute met app en
speeltoestellen

uitgezet. Een interactieve speurtocht,
dwars door de binnenstad! Aan de
hand van de gratis app legden vele
kinderen een route af door de stad
op zoek naar verstopte aapjes,
beantwoordden ze vragen over apen
en beklommen ze klim- en klauterelementen op diverse locaties.

Baboe weer op de toren
Natuurlijk mocht Baboe niet ontbreken
en was ook hij weer het hele seizoen
zichtbaar op de markttoren. Baboe
was dit jaar niet alleen. Op veel
banieren door de hele stad en langs
alle invalsroutes waren apen zichtbaar. Apeldoorners en toeristen
konden dus niet om de apen heen!

Kunstwerk onthuld door Prinses
Margriet
Prinses Margriet, beschermvrouwe
van Apenheul, onthulde op 12 juli 2021
het prachtige kunstwerk ‘Jarig Aapje’
in de Marktstraat van Apeldoorn.
Het beeld is gemaakt door de bekende
kunstenaar Florentijn Hofman en werd
gekozen door een jury, die bestond
onder andere uit inwoners en ondernemers uit de stad. Het kunstwerk
heeft een blijvende plek in de stad en
staat symbool voor de verbondenheid
van ons mooie park met de stad
Apeldoorn.

Speciaal voor kinderen was er in de
binnenstad een leuke apenspeurroute
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Heb je ons
jubileumboek al
bewonderd?
Met veel mensen is gewerkt aan een uniek
jubileumboek. Al zeggen we het zelf, het is echt een
bijzonder boek geworden dat heel mooi laat zien hoe
bezoekers Apenheul ervaren. Het boek geeft een kijkje
achter de schermen en je krijgt een prachtige impressie van
Apenheul in de vier jaargetijden. Het boek staat vol bewogen verhalen
van mensen die nauw betrokken zijn en waren bij het wel en wee van
Apenheul. Uiteraard ontbreekt de rijke geschiedenis niet. Een echte
must-have als je Apenheul een warm hart toedraagt.
Heb je het boek nog niet gezien en wil je deze bestellen? Het jubileumboek Apenheul
50 jaar is te koop voor €19,50 in onze shop, bij boekwinkel Nawijn & Polak en is ook
online te bestellen via bijvoorbeeld bol.com.

12
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apenheul KORT NIEUWS
Hospitality
heroes ‘bakken’
een gastvrijheidstaart
In Apenheul werken zo’n
250 hospitality heroes in
de horeca, zakelijke evenementen, souvenirwinkel en
bezoekersservice. Zij staan
elke dag weer klaar om onze
gasten een onvergetelijk
dagje uit te laten beleven.
Om deze collega’s op een
leuke manier uit te dagen,
is het idee van een gastvrijheidstaart in leven geroepen.
Deze fictieve taart bestaat
uit meerdere lagen. Hoe
gastvriendelijker, hoe hoger
je in een laag van deze taart
belandt. Een heel bijzonder
moment levert zelfs een kers
op de taart op. Het team

motiveert elkaar de kers op
de taart te behalen. Onze
heroes hebben veel bijzondere momenten gecreëerd.
Zo hebben zij een VIP-plek
voor een jarige bezoeker bij
de gorillavoedering geregeld
of geld voorgeschoten voor
een gast die haar portemonnee vergeten was. Geregeld
stonden wij stil bij mooie
gebaren van onze collega’s,
die met dit gastvrije voorbeeldgedrag een plekje
bovenaan de taart bemachtigden. Aan het eind van het
seizoen werden onze heroes
natuurlijk zelf op een echt
stuk taart getrakteerd!

Naamverkiezing
50e gorillababy
Zoals je al eerder hebt
kunnen lezen werd in
februari een gorillababy
geboren. Een bijzonder
moment, het 50e gorillajong
tijdens ons 50-jarig jubileum.
We hebben onze achterban
opgeroepen mee te denken
over de naam. De verkiezing
was een groot succes en er
stroomden meer dan 700
namen binnen. Dierverzor-
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gers kozen voor Kiango. Dit
betekent lichtpuntje in het
Swahili. Een toepasselijke
naam in deze tijd. Op het
moment van bekendmaking
was Apenheul vanwege de
coronamaatregelen nog
gesloten, dus we maakten dit
bekend via een livestream.
Zo konden velen Kiango en
de andere gorilla’s toch even
live bewonderen.
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SPIL VAN VERDUURZAMING

HET GREEN
TEAM
Bewust omgaan met duurzaamheid is een standaard binnen
Apenheul. Het is een essentieel onderdeel van het uitdragen van
onze missie waarin de liefde voor natuur centraal staat.
Om onszelf als organisatie continu
uit te dagen om stappen te maken in
onze verduurzaming, hebben wij een
zogenaamd Green Team. Bij dit team
horen ook de Green Team Ambassadeurs die in de organisatie het gezicht
en de kartrekker zijn van de diverse
verduurzamingsprojecten.

Gouden Green Key keurmerk
Stichting Apenheul beschikt over
het gouden Green Key certificaat,
een erkend keurmerk waarmee
organisaties aantonen dat ze voldoen
aan de strengste normen op gebied
van duurzaamheid en maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO).
Naast onze verbinding aan Green Key
is Apenheul lid van MVO Nederland
en onderschrijven we de Sustainable
Development Goals (SDG’s) van de
Verenigde Naties.

Simpele stappen, grote impact
Verduurzamen kan soms best makkelijk zijn. Vaak is het een kwestie van
doen. Een greep uit de quick wins die
afgelopen jaar bij Apenheul zijn
gemaakt. Ter inspiratie!
- Zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Zo zijn gedoneerde brandweerslangen gebruikt voor slaapmatten
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bouw in 2022 staat duurzaamheid hoog
in het vaandel (lees meer hierover op
pagina 7). Daarnaast heeft elke afdeling
verduurzamingsambities in de jaarplannen beschreven.

voor onze apen, is bouwhekbekleding
voor de insectenmuur hergebruikt en
kun je een tasje koffiedrab bij onze
uitgang mee naar huis nemen voor je
tuin.
- Boomstammen van oude klimstructuren zagen we af en de stronken laten
we in de grond zitten. Want wat blijkt:
het zijn geliefde broedplaatsen van
het vliegend hert.
- We zijn overgestapt op LED verlichting
en hebben op meerdere plekken
betere isolatie toegepast.
- We blijven digitaliseren. Zo zijn er nog
nauwelijks opbergkasten aanwezig op
kantoor, waardoor het papierverbruik
vermindert.
- Duurzaamheid is een vast onderdeel
op onze communicatiekalender,
omdat we het belangrijk vinden
anderen te inspireren. Regelmatig
posten wij op onze socials over de
duurzame stappen die we zetten.

Maatschappelijke impact

Verduurzaming in 2022

Het mag duidelijk zijn dat er zowel op
kleine als grote schaal stappen worden
gezet om meer impact te maken. De
intrinsieke drijfveer vanuit medewerkers
en gidsen is hierbij essentieel. Het Green
Team heeft daarnaast de fantastische
rol de initiatieven tot leven te wekken.

Grote stappen maken wij ook. Dit zie
je terug in onze plannen voor 2022.
Naar verwachting wordt er een nieuw
registratie- en bewakingssysteem voor
energiegebruik geïmplementeerd. Ook
wordt het plasticgebruik geanalyseerd
en verminderd. Wat betreft de nieuw-
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Naast verduurzaming staat ook
maatschappelijke impact centraal
binnen de projecten van het Green Team.
Zo heeft Apenheul het beleid om zoveel
mogelijk duurzame inkopen te doen bij
regionale partijen. Daarnaast zijn er
bijzondere samenwerkingen met
organisaties met een maatschappelijke
doelstelling, zoals Het Thomashuis,
Stichting Present en Stichting Da Capo.
Ook 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. Tot
slot ontwikkelt Apenheul zich als lid van
de community Toegankelijke Recreatie in
het verder toegankelijk maken van het
park voor bezoekers met een fysieke,
cognitieve of zintuigelijke beperking.

Alleen
ga je
sneller,
samen
kom je
verder
Apenheul is al jarenlang onderdeel van verschillende
samenwerkingsverbanden. Als moderne dierentuin kan
dat ook niet anders, bijvoorbeeld alleen al vanwege de
vele fokprogramma’s waarvan Apenheul onderdeel is.
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is
een samenwerking van de dertien grote dierentuinen
van Nederland. Apenheul is hierin zeer actief.
De missie van de NVD is om te inspireren en liefde en zorg
voor de natuur te stimuleren. Deze missie wordt nagestreefd
door:
I. H
 et streven naar de hoogst mogelijke standaard op het
gebied van dierenwelzijn, waarbij geen suboptimale
omstandigheden worden geaccepteerd;
II. H
 et hebben van een actieve rol in natuurbehoud door
het beschermen van dieren en hun leefgebied
III. Het vertellen van het verhaal over de schoonheid en
de kwetsbaarheid van de natuur en het belang van
natuurbehoud, onder andere door educatie voor natuurbehoud.
IV. H
 et hebben van een voortrekkersrol en voorbeeldrol in
duurzame, circulaire bedrijfsvoering.

In 2021 is binnen de NVD de ‘Intercollegiale Toetsing’ geactualiseerd. Er zijn daarbij drie hoofdonderwerpen waarnaar gekeken
wordt:
I. Dierenwelzijn
II. Veiligheid
III. Educatie
Het doel hiervan is om de hoge kwaliteit van de NVD dierentuinen op deze onderwerpen te waarborgen en te verbeteren.
Dit wordt uitgevoerd door een aantal dierentuinexperts, een
vertegenwoordiging van het NVD kantoor en een onafhankelijke
voorzitter met veel kennis en expertise. Iedere dierentuin wordt
eenmaal per jaar op deze manier bezocht en beoordeeld.
Belangrijk onderdeel van deze toetsing is de controle op wetgeving en NVD-afspraken die zijn gemaakt, maar ook dat we
van elkaar leren en elkaar inspireren. De uiteindelijke resultaten
worden vastgelegd in een document met daarin aandacht voor
de positieve punten, de aandachtspunten en suggesties voor
verbetering. Deze Intercollegiale Toetsing is een heel mooie
manier om onszelf te blijven verbeteren en te zorgen voor een
constante ontwikkeling op de belangrijke thema’s in dierentuinen.
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Een dag uit
het leven van...
Werken bij Apenheul is leuk en divers. Aan het woord zijn Annelien Lodder,
medewerker dierverzorging (verzorger van bonobo’s en doodshoofdapen)
en Mandy van de Bunte - van Bussel, coördinator vrijwilligers.

Mandy van de Bunte – van Bussel,
42 jaar, coördinator vrijwilligers.
Werkzaam bij Apenheul sinds:
februari 2021

Hoe ben je bij Apenheul terecht
gekomen?
”Via een vacature die stond op Nationale
Vacaturebank. Ik was op zoek naar een
leuke, interessante, uitdagende en
maatschappelijke functie. En toen
kwam de vacature bij Apenheul
voorbij.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag
in het seizoen eruit?
”In het seizoen zijn er veel gidsen actief
in het park. Er vinden dan educatieve
activiteiten, particuliere en zakelijke
rondleidingen en schoolbezoeken
plaats. Ik ben dan druk met het
organiseren, faciliteren en het zo goed
mogelijk laten verlopen van al deze
diensten qua inhoud, logistiek en inzet.
Het roosteren is in deze periode een
uitdagende en tijdrovende klus.
Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk
contact te hebben met onze gidsen en
loop ik graag langs voor een update en
een praatje. Het anticiperen op
gebeurtenissen, vragen en veranderingen vraagt ook het nodige. Met elkaar
proberen we een zo goed mogelijke
beleving neer te zetten voor onze
bezoekers.”

En buiten het seizoen?
”In deze periode worden onze
gidsen niet veelvuldig ingezet.

16
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Op dit moment ben ik voornamelijk
bezig met het afgelopen seizoen in
kaart brengen, het op orde brengen van
de gidsenorganisatie en het blijven
binden van onze vrijwilligers. Het
jaarplan krijgt vorm en aan de ambities
wordt hard gewerkt. Verder zijn we
druk bezig met de voorbereidingen
voor het volgende seizoen.”

Wat vind je het leukst aan je
werk?
”De afwisseling en diversiteit van de
werkzaamheden, het contact met de
gidsen en medewerkers alsook de
enorme betrokkenheid van alle
collega’s.”

Wat is je meest bijzondere
ervaring in Apenheul?
”Ik heb verschillende bijzondere
ervaringen, maar ik kom dan terug op
die enorme betrokkenheid en bevlogenheid van onze gidsen en medewerkers.
Het is heel mooi om te zien, te beleven
en te ervaren hoe iedereen hier op zijn
eigen manier mee omgaat en een
steentje bijdraagt aan het geheel en
de missie en visie van Apenheul en de
dieren in het wild.”

Wat weten je collega’s nog niet
van je?
”Ik ben een behoorlijk open boek en
collega’s weten dan ook best veel van
me. Misschien dat ik met heel veel
liefde een handbalteam coach en
vrijwilligerswerk doe voor de carnavalsvereniging. Tijdens dit feest ben ik
‘mien frituur’ die een vette hap
verkoopt.”

Annelien Lodder, 25 jaar, medewerker dierverzorging, verzorger
van bonobo’s en doodshoofdapen.
Werkzaam bij Apenheul sinds:
begin 2021

Hoe ben je bij Apenheul terecht
gekomen?
”Na mijn opleiding stond er een
vacature open voor een werkervaringsplaats in de dierverzorging bij Apenheul. Ik wilde apen een kans geven
ondanks dat ik niet zoveel met apen
had. Dat is me echt ontzettend goed
bevallen. Zo goed zelfs dat ik na vier
jaar Dierenpark Amersfoort nu weer
werkzaam ben bij Apenheul.”

Hoe ziet een gemiddelde werkdag
in het seizoen eruit?
”Elke dag start ik met het checken van
de dieren, zeg ik goedemorgen tegen ze
en geef ik het ontbijt. Vervolgens zorg
ik ervoor dat de dieren om 9:30 uur
buiten zijn. Naast wachtlopen en
helpen van bezoekers, ben ik bezig met
het schoonmaken van de verblijven,
voeren en observeren. In het voeren en
observeren zit de meeste tijd, omdat
we dan goed kunnen zien hoe het met
de dieren gaat. Aan het einde van de
dag haal ik de dieren weer binnen en
geef ik ze eten. De meeste dieren zitten
dan al netjes te wachten om naar
binnen te kunnen.”

En buiten het seizoen?
”Dit is niet veel anders dan in het
seizoen. De ochtend is hetzelfde, alleen
hoeven de dieren niet op een bepaald
tijdstip naar buiten. Buiten het seizoen
ben ik drukker met schoonmaken en
bezighouden van de dieren door middel
van training en verrijking. Zeker in de
winterperiode, wanneer dieren niet tot
amper naar buiten kunnen, is dit erg
belangrijk. Tijdens voederingen is het
in de winter ook meer schuiven tussen
de verblijven. Soms gaan de dieren
uitgerekend in het verblijf zitten, dat
je wilt schoonmaken. Met wat lieve
woorden en een brokje krijg je ze dan
meestal alsnog naar de juiste plek.”

Wat vind je het leukst aan je
werk?
”De diversiteit van de dieren. Ze hebben
allemaal een eigen karakter. Hoe langer
je met ze werkt, hoe beter je ze leert
kennen. Zo groeten de slingerapen je
altijd als ze jou weer zien, besluiten de
doodshoofdapen altijd dat de schoonmaakspullen het allerleukste speelgoed
is en maken de bonobo’s geluidjes van
geluk als je ze lekker eten brengt.”

Wat is je meest bijzondere
ervaring in Apenheul?
”Op werkgebied is mijn meest bijzondere ervaring de injectietraining bij
onze bonobo. Er zijn ontzettend goede
stappen gezet en we kunnen nu zonder
een negatieve reactie door de huid
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prikken met een naald. Daar ben ik
echt onwijs trots op! Ook heb ik een
leuk moment beleefd tijdens een
voedermoment bij de slingerapen.
Toen had ik een onwijs leuk gesprek
met een jongetje dat werkelijk alles
wilde weten over de slingerapen. Het
maakt mij erg blij als kinderen respect
en interesse tonen in de natuur.”

Wat weten je collega’s nog niet
van je?
”Graag wil ik een reis maken richting
het hoge noorden om huilende wolven
te horen. Dan kan ik een van mijn
ultieme vakanties afstrepen van mijn
bucketlist.”
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APENHEUL
&AAN NATUURBEHOUD
WELKE PROJECTEN
LEVERDE ANF EEN BIJDRAGE?

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 de natuur waarin de dieren leven. Voor dit doel
heeft Apenheul haar eigen Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht in 1994. De projecten van ANF
zijn ingedeeld op basis van vier belangrijke pijlers: educatie, natuurherstel, natuurbescherming en onderzoek. Ook komend jaar gaan we weer zoveel mogelijk geld ophalen voor de projecten die het ANF steunt.
En daar leveren onze gidsen en donateurs een belangrijke bijdrage aan!
My Rainforest My World
My Rainforest My World is voor ons een nieuw project.
Het richt zich op natuureducatie in afgelegen gebieden in
Madagascar. Hier ondersteunen we het trainen van jonge
docenten in natuurbescherming en bosbezoeken voor
Malagasy kinderen uit afgelegen dorpen. Tijdens de bosbezoeken komen de kinderen oog in oog te staan met lemuren
en andere unieke dieren uit hun land. Hopelijk zal dit hen
motiveren zich in te zetten voor de unieke natuur ter plaatse.

Lovasoa Razafindravony, project My Rainforest My World:
”After a challenging lockdown, we are delighted to resume our
activities in schools again; teacher training, national park
visits and environmental education. We are proud and happy
to have Apenheul Primates Conservation Trust on our side.
Thank you!”

Daarnaast ondersteunen we in dit gebied een herbebossingsproject. Om de alsmaar groeiende bevolking van eten te
kunnen voorzien, worden veel bossen gekapt om plaats te
maken voor landbouwgrond. Wij proberen zoveel mogelijk
bossen weer groter te maken en met elkaar te verbinden door
nieuwe zaailingen te kweken en uit te laten planten. Dit zorgt
mede voor werkgelegenheid voor de lokale bevolking.

Pacha Phuyu
In het Los Chilchos gebied in Peru steunen we natuureducatie
via de NGO Gaia-liNc. Een onderwijzeres vertelt leerlingen van
verschillende scholen rondom de diverse mistbossen in het
gebied alles over de planten en dieren die in het bos leven
en waarom het zo belangrijk is de natuur te beschermen.
We nemen ook koffie af uit deze regio, waardoor we indirect
bijdragen aan de bescherming van dit gebied.

18
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In 2021 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:
Pijler

Naam project

Locatie

Educatie

My Rainforest My World
Pacha Phuyu
Herbebossing
Branden tegengaan
Tchimpounga JGI
Paco Pacífico
Gaia-liNc
COVID-19
Bonobo-project
Blauwoogmaki-project
Orang-oetan- project
San Martin Titi-project
Kroonsifaka- project
Witwangibbon-project
Gouden leeuwapen- project

Madagascar (Afrika)
Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika)
Madagascar (Afrika)
Borneo (Maleisië)
Congo (Afrika)
Nicaragua (Midden-Amerika)
Peru (Zuid-Amerika)
Madagascar (Afrika)
DR Congo (Afrika)
Sahamalaza, Madagascar (Afrika)
Borneo (Indonesië)
Peru (Zuid-Amerika)
Madagaskar (Zuid-Afrika)
Laos (Azië)
Brazilië (Zuid-Amerika)

Natuurherstel
Natuurbescherming

Onderzoek
EEP-projecten

Totaal		

Cynthia Garland, Gaia-liNk, Pacha Phuyu:

”Overall, we are very excited to touch so many lives
through our intervention. And at the end of the day, it is

Bedrag
€ 8.588
€ 7.500
€ 5.000
€ 2.746
€ 2.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 1.434
€ 15.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 1.000
€ 59.268

gorilla-project en staat het fonds open voor eventuele nieuwe
projecten of projecten die ad hoc steun nodig hebben. Deze
nieuwe projecten moeten passen binnen de missie van ANF:
een bijdrage leveren aan de vergroting van de overlevingskansen van bedreigde primatensoorten. We blijven de steun aan
onze EEP-projecten continueren. Komend jaar willen we ook
beurzen aanbieden aan studenten ten behoeve van onderzoek,
het liefst binnen ANF-projecten en/of naar de specifieke
gevoeligheid van primatensoorten voor het SARS-CoV-2-virus.
Dit is heel belangrijk, omdat we op basis van de resultaten van
dit onderzoek rekening kunnen houden met de mate van
contact dat mensen mogen hebben met dieren. Iets wat zeker
ook in Apenheul zelf belangrijk is.

gratifying to hear the question that makes us understand
that our activity has the success achieved.
This question is: when will you come back?”

GlobeGuards

HET ANF STEUNEN?

ANF heeft zich aangesloten bij GlobeGuards, een non-profit
federatie van meer dan twintig Nederlandse organisaties die
zich richten op natuurbescherming over de hele wereld. Hier
kunnen we ervaringen uitwisselen met andere Nederlandse
organisaties en onze krachten bundelen in het beschermen
van bedreigde diersoorten en hun habitat. Op het jaarlijkse
veilingdiner, de Dag van de Natuur, heeft ANF meer dan 6.500
euro opgehaald dat we volgend jaar in kunnen zetten voor
herbebossing om het leefgebied van apen te vergroten.

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 is belangrijker en actueler dan ooit én
onze missie. Wil je het ANF steunen? Dat kan op de
volgende manieren:
•M
 aak een donatie over via
NL06TRIO0197986145 t.n.v.
Apenheul Natuurbehoudfonds
of via de donatiebutton op
onze website
•K
 oop een ANF-sleutelhanger
bij de horeca of souvenirshop
in het park

2022
Het afgelopen jaar heeft het ANF projecten gesteund die
door de coronamaatregelen extra onder druk stonden. We zijn
positief over de impact van deze projecten (i.e. Paco Pacífico,
Tchimpounga en Borneo Foundation) en willen onze steun
komend jaar continueren met hetzelfde bedrag als afgelopen
jaar. Ook gaat ANF komend jaar op zoek naar een passend
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In gesprek met

De bu rgem e ester
va n Ap e ld oor n

Ton Heerts is sinds twee jaar burgemeester van Apeldoorn.
Hij woont al sinds zijn achttiende hier, dus alweer 37 jaar.
Inmiddels is hij zeer verknocht aan de stad, de dorpen
eromheen en niet te vergeten de prachtige Veluwe.

Wat vindt u kenmerkend voor
Apeldoorn?
”We zijn natuurlijk dé hoofdstad van de
Veluwe! Ook zijn we een mooie en veilige
stad en dat willen we ook zo houden.
Het is een fijne plek voor gezinnen, een
stad waar het mooi wonen, werken,
ondernemen en opgroeien is. Daarnaast
is Apeldoorn een uitstekende vestigingsplaats voor bedrijven en overheidsdiensten. We maken ook onderdeel uit van
toeristisch toplandschap de Veluwe. Met
Paleis het Loo, Apenheul, Juliana Toren
en Park Berg en Bos, grote iconen die
passen bij koninklijk, groen, royaal,
natuurlijk, rust en reuring.”

Hoe denkt u over Apenheul?
”Apenheul is echt een van onze iconen.
We zijn heel trots op Apenheul en we
hebben bewondering voor hoe jullie
je hebben opgesteld in de moeilijke
coronatijd. Ik denk dat Apenheul bij
uitstek past in het toeristisch toplandschap, zowel voor de ruim 165.000
inwoners van onze mooie stad als
natuurlijk ook die van de nationale en
internationale bezoekers van jullie park.
De combinatie met het park past goed bij
onze groene speerpunten voor de stad.
Een tijd geleden sprak ik mensen uit de
hotelwereld en die vinden ook dat, als je
een dag goed wilt besteden in Apeldoorn
(en zeker voor gezinnen), een bezoek aan
Apenheul niet mag ontbreken. Toen ik
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hier was vanwege jullie jubileum hoorde
ik van Braziliaanse genodigden die
Apenheul 50 jaar geleden ook al hadden
bezocht, dat ze destijds al erg onder de
indruk waren. Ze hadden zo’n park nog
nooit gezien en vonden het beter dan de
dierentuinen in Brazilië. Het is ontzettend bijzonder dat apen gewoon los
kunnen lopen en niet in een hok zitten.”

Welke aap inspireert u het meest?
”De aap die ook een verzorgend karakter
heeft. De orang-oetang geloof ik. De
doodshoofdaapjes hebben ook wel wat.
Blauwoogmaki’s vind ik ook geweldig,
eigenlijk zijn ze allemaal fascinerend.”

Wat zou u doen als u een dag
directeur zou zijn van Apenheul?
”Haha, dan zou ik zeker alle speeltoestellen uitproberen. Daar ben ik al mee
begonnen. Er is zelfs een foto dat ik in
het gorillahoofd hang in de speeltuin. Dat
was vlak voordat prinses Margriet
arriveerde voor de opening van het
nieuwe dwergapengebied. Ik zou ook
veel stageplekken aanbieden, zodat veel
jongeren in contact komen met dieren,
natuur en dierenwelzijn. En actief
mensen uit het beroepsonderwijs
benaderen om ze enthousiast te maken.
Zo hebben jullie een medewerker die al
40 jaar werkt bij Apenheul en helemaal
vergroeid is met het park. Dat is
fantastisch! Ik heb mensen gesproken
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die vroeger een vakantiebaan hadden
bij Apenheul. Ze waren daarover erg
enthousiast. Het zijn echt de leukste
vakantiebaantjes.”

Hoe kunnen Apenheul en
gemeente Apeldoorn nog
meer samenwerken?
”We doen gelukkig al best veel samen.
Zeker rondom jullie 50-jarig jubileum.
Ik vind het belangrijk dat Apenheul
zichtbaar is in de gehele stad. Zo staat er
nu een prachtig kunstwerk van Florentijn
Hofman in de binnenstad. Ook hebben
we gezamenlijk gewerkt aan het
Buitenmuseum: een route langs meer
dan 40 etalages, geheel in het teken van
50 jaar Apenheul. Wat mij betreft zijn dit
blijvertjes. En niet te vergeten Baboe op
de toren van het stadhuis. Baboe is het
meest gefotografeerd in Apeldoorn door
toeristen. Dat vind ik echt een heel mooi
voorbeeld van onze samenwerking.
Apenheul wordt dus steeds zichtbaarder
in de stad. We willen de binnenstad
vergroenen en daar past Apenheul
natuurlijk heel goed bij. Jullie liggen ook
nog eens in het prachtige Berg en Bos.
City Marketing en Apeldoorn partners
zijn goede partners om nog meer samen
op te pakken hierin. Ik stimuleer de
samenwerking alleen maar.”

Wat wenst u Apenheul toe?
Nog minstens 50 jaar erbij!

apenheul KORT NIEUWS
Verlanglijstje
voor de dieren
Dierverzorgers kwamen op
het idee om een verlanglijstje
voor de dieren in het leven
te roepen. Mensen kunnen
op deze manier een heel
tastbare donatie doen die
een bijdrage levert aan een
nog betere verzorging van
de apen. Een voorbeeld is
dat onze dierverzorgers op
meerdere manieren voedsel
willen aanbieden om dit, net
zoals in het wild, afwisselend
en uitdagend te houden voor
de apen. Hiervoor zijn vaak
dure materialen nodig en in

deze lastige tijd kunnen we
daar echt wel wat hulp bij
gebruiken.
Een voorbeeld van dit soort
producten zijn autogordels.
Hiervan worden dynamische
voerplateaus gemaakt.
Het was een groot succes.
We hebben vele donaties
ontvangen en daar zijn
we heel dankbaar voor.
Bijdragen kan nog steeds!
Wil je ook een bijdrage
leveren? Kijk dan op
apenheul.nl/verlanglijstje.

In memoriam
Helaas is afgelopen jaar
blauwoogmaki Toulouse
overleden. Toulouse werd
21 jaar geleden in Apenheul
geboren. Ze was een
belangrijk individu voor het
fokprogramma en ging
daarom op zesjarige leeftijd
naar de dierentuin van
Keulen. Helaas kwamen er
geen nakomelingen en kwam
ze weer terug naar Apenheul.
Dierverzorgers zagen bij

terugkomst direct dat
Toulouse erg zwaar was.
Ze woog maar liefst 4,5 kilo
terwijl het normale gewicht
tussen de 2,5 en 3 kilo hoort
te zijn. Samen met onze
voedingsdeskundige werd
een afslankdieet samengesteld. Na zo’n zeven
maanden zat ze gelukkig
weer op het goede gewicht
en heeft ze nog 9 jaar in
Apenheul gewoond.

Donatie medische
apparatuur
In november ontvingen
we een donatie van zes
couveuses en een echo
apparaat van een ziekenhuis
in Venlo. Twee van deze
couveuses worden nu in
Apenheul gebruikt.
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De andere 4 couveuses
zijn naar Paramaribo Zoo
Suriname, Dierenpark
Amersfoort, Stichting AAP
en dierenkliniek NieuwkoopNoorden gegaan.

Onderzoek
in Apenheul
Turend door een verrekijker met tablet, notitieblok en videocamera in de
aanslag; je hebt ze vast weleens gespot in Apenheul: onderzoekers!

Wetenschappelijk onderzoek is één van
de fundamenten van Stichting Apenheul.
Naast dat we zelf onderzoek verrichten,
faciliteren we ook fundamenteel en
toegepast onderzoek van externe onderzoekers en werken we samen met
diverse wetenschappelijke instituten en
hogescholen. Hiermee leveren we een
wezenlijke bijdrage aan het vergroten
van onze kennis over de, veelal bedreigde, diersoorten in Apenheul. Dat is
belangrijk, want mede door relatief
kleine populaties in combinatie met

vaak moeilijke omstandigheden voor
onderzoek in het wild is die kennis vaak
zeer schaars. Aanvullende studies zijn
onmisbaar om antwoord te krijgen op
vragen die we in het wild niet kunnen
onderzoeken. Daarnaast is voor het optimaliseren van populatiemanagement,
verzorging en dierenwelzijn blijvend
onderzoek nodig. Daarmee dragen
studies in en door Apenheul (in)direct
bij aan het beschermen van dieren en
hun leefgebieden.

Apenheul biedt daarnaast een unieke
omgeving voor studenten om hun
vaardigheden te ontwikkelen. Hiermee
versterken we liefde voor dieren en
natuur bij gepassioneerde, toekomstige
onderzoekers en dierentuinmedewerkers.

”Tijdens ons onderzoek naar het gedrag
en welzijn van mannelijke gorilla’s waren
we getuige van de eerste stapjes van
Kiango. Zijn moeder, Gyasi, liet hem
ook bij de andere dames in de groep
zitten. Dat was erg mooi om te zien. En
gecastreerd of niet, Jabari is een echte
puber. Na een vrouwtje te plagen, zocht
hij direct bescherming bij een ander
volwassen vrouwtje nadat hij terecht
werd gewezen. Heel herkenbaar met
het gedrag van mijn eigen broertje.”
– Eva van Dijk1 en Jorrit Verkleiji1

throughout their life stages. One of the
highlights of my work was watching the
youngest bonobo, Neje, grow developmentally. In a few months she transitioned from a tentative, clingy infant
to climbing around independently and
playing with the group’s juveniles.”
– Katie Beachem3

De liefde voor de dieren was overduidelijk, en het enthousiasme van de
verzorgers aanstekelijk. Het maakte
mijn tijd in de Apenheul leuk en
bijzonder.” – Charlotte Kluiveri1

”We study the impact of infants on
the behaviour and welfare of Barbary
macaques. To us, it was a privilege to
have front-row seats to the infants’
behavior and to see how the smallest
members of the group influenced the
group at every level.” – Toon ter Horsti1
en Kerne Rayner 2
”I look at multimodal communication
signals of bonobos and how it changes

22

”Ik onderzoek of we tests kunnen
ontwikkelen om partnervoorkeuren van
orang-oetans te meten. Een soort dating
app voor orang-oetans dus. Het doel is
om deze tests uiteindelijk te gebruiken
binnen het fokprogramma. Wat mij blijft
verbazen, is hoe slim de orang-oetans
zijn. Ze vinden altijd manieren om
taakjes anders uit te voeren dan de
bedoeling was, waardoor ik terug naar
de tekentafel moet.” – Tom Roth4
”Ik bestudeer persoonlijkheid bij
leeuwenstaartmakaken. De dierverzorgers vertelden vaak over wat de dieren
weer eens hadden uitgespookt.
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De huidige stagiaires en onderzoekers
vertellen jullie graag over wat hun
onderzoek in Apenheul speciaal heeft
gemaakt:

”I am observing capuchins to develop
digital enrichments for them. I am
amazed by these small creatures’
persistence and curious intent to crack
open objects. It reminded me of how
human 3-4 months old babies learn
about their environment. The connection
was incredible.” – Snigdha Guntuka5

MSc. student ‘Environmental Biology’,
Universiteit Utrecht
2
MSc. student ‘Animal Ecology’, Lund University,
Zweden
3
PhD student ‘Integrative and Evolutionary
Biology’, University of Southern California, VS
4
PhD student ‘Cognitive Psychology’, Universiteit
Leiden
5
MSc. student ‘Interaction Technology’,
Universiteit Twente
1

Gidsen in
het park
Afgelopen seizoen was ook voor onze educatiegidsen heel
anders dan normaal. Toch hebben ze zich ook dit jaar weer
met hart en ziel ingezet voor de missie van Apenheul. Hoe
worden onze educatieve (vrijwillige) gidsen ingezet en op
welke manier dragen zij bij aan de visie en missie van
Apenheul? Graag nemen we je mee in een aantal activiteiten
die in het seizoen 2021 hebben plaatsgevonden.

Gastheerschap
De gidsen nemen bezoekers op een educatieve, informatieve
en interessante manier mee in wat er allemaal in een bepaald
gebied te beleven is. Er is zoveel te zien, leren, horen, ruiken en
te vertellen over alles wat er gebeurt, het gedrag van de dieren
en uiteraard over de dieren zelf. Door het één op één contact
kan goed worden ingespeeld op de behoefte van de bezoeker
en de gebeurtenissen op dat moment.

Bladstrippen
In het voorjaar en in de zomer zit er genoeg blad aan de bomen
om te eten. Na het vallen van de bladeren wordt dit uiteraard
wat lastiger. Om de dieren ook in deze periode van ‘vers’ blad
te kunnen voorzien zijn de gidsen in het voorjaar druk met
bladstrippen. Verse bladeren en takken met bladeren worden
klaargemaakt om ingevroren en/of ingekuild te worden en
worden in de herfst- en wintermaanden aan de dieren gevoerd.
Naast dat het zeer nuttig is betreft het ook een leuke samenwerking met de afdeling dierverzorging.

Vraag maar raak
Corona vraagt om creatieve oplossingen. Vandaar dat wij het
digitale en interactieve vragen(v)uurtje hebben geïntroduceerd.
Een gids van Apenheul komt digitaal in de klas en speelt in op
het betreffende thema van dat moment. Uiteraard vertelt onze
gids ook over de dieren die op Apenheul en in het wild wonen,
natuur en natuurbehoud. Daarnaast beantwoordt de gids de
vragen van de kinderen.

beantwoordden ze vanuit een grabbelton vragen over slapen,
verkochten ze buttons, werden nesten gebouwd en werd
samengewerkt met de acteurs en medewerkers van Tim
Koldenhof producties. Vooral het wat kortere en intensievere
contact met onze bezoekers werd echt als een meerwaarde
ervaren.

Educatieve zomeractiviteit
Tijdens de grote vakanties voeren onze gidsen diverse
educatieve activiteiten uit. Het thema van afgelopen jaar was
mensenapen en hun jongen. De verschillen tussen mensen en
mensenapen met betrekking tot zwangerschap, geboorte en
opvoeding werd op een laagdrempelige, interactieve en speelse
manier, door middel van spelletjes en materialen, onder de
aandacht gebracht en verder uitgelegd. Belangrijk daarbij is
dat er werd ingespeeld op de zintuigen. Uiteraard werden er
ook weer buttons verkocht. De opbrengst hiervan gaat naar
Apenheul Natuurbehoudfonds, net als alle andere inkomsten
die de gidsen generen, zoals betaalde rondleidingen.

Basisschoolprogramma
Tiny lodge
Een exclusieve ochtendrondleiding voor de slapers in het Tiny
lodge. Gasten worden meegenomen voor een exclusief kijkje
achter de schermen en zijn aanwezig bij de eerste voedering
van de berberapen. Een heel leuke en bijzondere ervaring en
mooie samenwerking tussen onze gidsen en dierverzorging.

Zomeravonden
Tijdens de zomeravonden waren onze gidsen goed vertegenwoordigd en enorm enthousiast. Het thema ”Hoe slapen apen”
was de basis van al onze activiteiten op deze avonden. Op
meerdere plekken in het park legden zij uit hoe de apen slapen,

Dit jaar zijn we met een geheel nieuw en interactief programma gestart voor het basisonderwijs. De programma’s zijn zo
ontwikkeld dat ze inspelen op de leeftijd, belevingswereld en
interessegebied van de kinderen. En dat ze aansluiten bij
leer- en kerndoelen van het onderwijs. Door corona hebben
we maar weinig programma’s kunnen draaien, maar in het
nieuwe seizoen gaan we daar vol voor!

(Zakelijke) Rondleidingen
Een vast onderdeel van het programma zijn de (zakelijke)
rondleidingen. Ook dit jaar hebben we deze rondleidingen
weer met veel plezier kunnen verzorgen.
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Wat was jouw

Bij Apenheul werken bevlogen mensen
die bezoekers een onvergetelijk
dagje uit willen bezorgen.
Ontdek hier wat de onvergetelijke
momenten zijn van onze eigen
medewerkers.

“Apenheul
moment”?

Gonny Doornbos, gids
”Ik ben al 25 jaar gids bij Apenheul en heb al veel beleefd in het park. Mijn
Apenheul moment was een rondleiding met een echtpaar waarvan de man
blind is. Die bewuste dag regende en stormde het flink, echt een herfstdag.
Als mensen zo gemotiveerd zijn om te komen en het slechte weer trotseren,
is het voor mij een extra feest om de rondleiding te mogen verzorgen.
Inmiddels waren we bij de kroonsifaka’s aangekomen en toen vertelde de
man vol passie hoe hij een walvis op een reis had gespot. Heel bijzonder dat
een blind persoon een ontmoeting met (zoog)dieren als een ziende kan
ervaren. Daarom vond ik het zo bijzonder om juist dit echtpaar
Apenheul intens te laten ervaren.”

Rowin Jagt, supervisor Zakelijke Evenementen
”Dit jaar heb ik iets heel speciaals mogen doen voor een
‘Slapen bij de apen’ gast. Als verrassing voor zijn vriendin en
kinderen had hij de Tiny lodge gehuurd. Tijdens het diner in
het Orang Oetan gebouw heeft hij in het bijzijn van zijn
kinderen zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. Ik vond dit een
heel bijzonder moment en was zeer vereerd dat ik erbij
aanwezig mocht zijn. Ik heb alles tot in de puntjes voor ze
kunnen verzorgen.”
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Liesbeth Sterck, lid Raad van Toezicht
Apenheul en professor Diergedrag
& Cognitie, Universiteit Utrecht
Alex Schouten, gids

”De orang-oetans delen ‘hun’ eiland af en toe
met de buren, de Javaanse bladapen. Deze snelle
apen kunnen goed springen en hun lange staart
helpt hen daarbij. Op deze regenachtige dag
zaten de orang-oetans en bladapen liever
binnen. De orang- oetans bouwden een
comfortabel grondnest. De bladapen zaten
bovenin, hun mooie lange staart hing naar
beneden. Zo’n staart trok de aandacht van een
jonge orang-oetan. Wat gebeurt er als je
daaraan trekt? Voor het orang-oetan jong was
het grappig, maar de bladaap vond het minder
leuk en sprong weg. Het deed mij denken aan de
wilde apen van Sumatra. Daar zag ik eens dat
een speelse gibbon aan de staart van een
bladaap trok en de bladaap de gibbon vervolgens
een tik verkocht. Op deze grijze Hollandse dag
in Apenheul voelde ik me weer helemaal
in de tropen.”

”Al 25 jaar ben ik gids in Apenheul. Niet
zonder reden, want het is een prachtig park
en ik ben dol op apen. Mijn Apenheul
moment ligt echter niet in Apeldoorn, maar
9.000 km zuidelijker. Op Madagaskar
om precies te zijn. Ik heb daar het
ANF-project bezocht ter bescherming
van de kroonsifaka’s. Om op locatie te
komen, werd een oude draagvleugelboot
gebruikt. Deze vloog over een ondiepe rivier
en leverde onderweg veel verbaasde blikken
op van de lokale mensen. Ik vond het
bijzonder om de kroonsifaka’s te zien in een
(helaas te klein) stuk overgebleven bos. Een
prachtige ervaring, maar het is duidelijk dat
het ANF hard nodig is om deze
lemurensoort te behouden!”

Caroline Riemslag,
PR & communicatie expert
”Vlak voordat ik startte als werknemer, heb ik samen met
mijn gezin Apenheul bezocht. Het was goed om te zien hoe
wij Apenheul elk op onze eigen manier hebben beleefd.
Peuterdochter Nova rende enthousiast overal naartoe en
genoot van de loslopende dwergapen
en ringstaartmaki’s.
Tienerdochter India vond de
speurkaart geweldig en
vond het leuk om samen
met Nova de apen te spotten. Mijn partner Alexander
en India hebben hun sportieve prestaties ook nog
even getest bij het gorillagebied. Zelf genoot ik er
enorm van hoe prachtig en natuurlijk het park is
aangelegd. Ik was ook enorm onder de indruk
van de orang-oetangs en lieve babygorilla
Kiango. Ik kijk erg uit naar aankomend seizoen
om het park weer in de spotlights te zetten
als leukste dagje uit!”

Oliver Andreasen, dierverzorger
”Op de laatste dag van het seizoen sprak ik in de ochtend
een abonnementhouder. Ze is regelmatig in het park te
vinden en ik heb haar al vaker gesproken. Ik vond het leuk
dat ik haar deze dag nog even zag en exact om 17.00 uur,
toen het park ging sluiten, ook nog even gedag kon
zeggen. Ik vind het altijd leuk om trouwe bezoekers te
ontmoeten. Onze fans wachten echt tot het park weer
opengaat. Ze zei nog: ’Zorg goed voor de apen, maar
dat doen jullie natuurlijk altijd al!’ Erg plezierig om het
seizoen op deze manier af te kunnen sluiten.”
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A vonturen

NIEUWE
BELEVINGEN
IN APENHEUL
Ook deze winter hebben we niet stilgezeten en is er weer gewerkt
aan nieuwe belevingen in het park.

Het Apenboompad wordt weer
geopend
Het Apenboompad, het verhoogde pad
net na de gorilla’s, is bij opening van het
seizoen in 2022 na een flinke renovatie
weer geopend voor bezoekers! Hier zijn
onze rode brulapen en verschillende
dwergapen hoog tussen de bomen op
ooghoogte te bewonderen.

Nieuw fijn plekje: avonturenpad
Apenheul zit vol geheime gangetjes
en bijzondere plekjes waar je net iets
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meer moeite voor moet doen om ze te
vinden. Langs het terras van restaurant
de Wildebras en het pad richting de
Bongo Bonde wordt een heus avonturenpad ontwikkeld. Vooral voor kinderen een
prachtig plekje om te ontdekken en je
kunt hier zelfs onder een waterval lopen!

Ontwikkeling nieuw losloopgebied
In 2021 is een nieuw gebied geopend
in Apenheul, het ‘parkplan gebied’ waar
het voedselbos van de dwergapen zich
bevindt. We zijn trots op dit gebied waar
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altijd wat te zien is. ’s Werelds grootste
insectenmuur (meer dan 100 meter
lang!), het gezellige terras van de
nieuwe horeca de Apegaap met uitzicht
op de witschouderkapucijnapen én de
spannende bosspeeltuin met het
markante zes meter hoge beklimbare
gorillahoofd zijn de highlights van dit
gebied. Nu is de laatste vernieuwing van
het park aan de beurt. Dat verdient ook
een prachtige nieuwe invulling. In 2023
hopen we bij opening van het seizoen
dit gebied te openen.

npad

Wat is er te beleven in het nieuwe
losloopgebied in 2023?
Dit nieuwe gebied wordt ontwikkeld
tot een gebied met loslopende apen;
een verrassende allerlaatste beleving,
op en top Apenheul, vlak voordat je
uitkomt bij de shop en ons park
verlaat. Ook in dit gebied wordt de
biodiversiteit op prachtige manieren
zichtbaar wanneer je door het gebied
loopt. We willen onze bezoekers
hier nog één keer laten verwonderen
over de rijkdom en pracht van de

N ieuw
losloop gebied
natuur in dit bosrijke stuk van het park.
Met de bovengenoemde nieuwe
beleving komt hier nog een hele aapen natuurbeleving bij. Het dierverblijf
in het nog te realiseren deel krijgt –
net als het dwergapenverblijf in het
eerdergenoemde in 2020 geopende
voedselbos – een binnengalerij waar
de dieren met minder goede weersomstandigheden zichtbaar zijn. Samen
met de binnen-zitgelegenheid bij de
horeca maakt dat Apenheul prima te
bezoeken is ook op een mindere dag.
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In dit gebied bevindt zich nu de
draaimolen. Deze is vanwege de
werkzaamheden aankomend jaar
niet te bezoeken en we gaan op zoek
naar een nieuw plekje in ons park.
In 2022 is voor de bezoeker te zien
dat er aan dit gebied gewerkt wordt.
De route richting de uitgang zal langs
het gebied lopen.
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Het valt niet mee

...nu binnen de hekken

naaap!
!
Hoi

Vorig jaar
april, mei - het
zal rond april mei
geweest zijn, werd er
in het buitenhek rondom
het park een middelgroot gat
ontdekt. Een vreemde en zeker
niet ongevaarlijke situatie. Alle
spreekwoordelijke alarmbellen
gingen af, de hele tent was in
rep en roer. Verzorgers werden
met spoed opgeroepen en overal
vandaan getrokken. Alle apen
werden tot minstens driemaal
geteld. Het werd al snel duidelijk
dat er geen apen vermist werden,
er zat zelfs één staart meer in
de som der staarten. Het verdere verloop van dit hachelijke
avontuur kun je nalezen in het
even zo leuke- als spannende
boekwerkje ‘allemaal de boom in’
verkrijgbaar in de shop tegen een
belachelijk lage prijs.

Het bewuste
middelgrote gat

NAAAP is snel, héééél snel, scherp en sterk, waanzinnig sterk. Van
alle markten thuis, handig, kan goed koken, rekenen, beheerst zo’n
beetje alle talen van de wereld + dito dialecten. Wisselt een
vrachtwagenwiel in 168 seconden zonder hulp en zonder krik.
kwestie van fijne motoriek, timing en juiste ademhaling.
En als vanzelf heeft hij verstand van vrijwel alles.

er te ontkennen...
En nu hij er toch is!
De organisatie heeft de ontstane situatie gedurende een lange
periode nauwlettend gemonitord en het één en ander met een
scherp oog bekeken. De aanwezigheid van NAAAP heeft niet
tot enige chaos en/of hoofdpijn trekkende situaties geleid....
			...NAAAP mag blijven!

NAAAP heeft zijn woon- en werkplek in het huis van NAAAP.
De kans dat je hem tegenkomt is vrijwel nihil. Hij is tenslotte
-hoe-kan-het-ook-anders- grootmeester in het niet gezien
worden. Toch kom je in de wandeling door het park sporen tegen
van NAAAP. Onvoorzichtigheden en onzorgvuldigheid verraden zijn
aanwezigheid. Spullen niet opgeruimd en laten staan, paprikaresten
(daar is hij namelijk gek op) her en der. Beetje rommelig, dat is nu
eenmaal des naaaps.
Het zijn niet alleen deze onvolmaaktheden. Vaak zijn het ook
boodschappen en berichtjes voor kinderen, tips en soms opdrachten. Van die leerzame dingetjes, je weet wel. NAAAP is zo lang
als bekend een na-aper, een bluffer, beetje patserig maar ook wel
weer heel leuk. Bepaald geen allemansvriend, maar kan over het
algemeen wel goed overweg met kinderen. Volwassenen zet hij
graag een hak. Dierverzorgers die bij het open maken van de voedselkoffers een totaaaaal andere inhoud aantreffen, hoezo dieet,
TD’ers die als ze een spijker willen slaan geconfronteerd worden
met materiaal- vriendelijk gereedschap (slaan mag als je de spijker
maar niet kwetst) en de mensen van de horeca tot absolute wanhoop en waanzin gedreven als de paprika’s weer eens gejat zijn
of omgeruild voor truffelhartjes! Een aantal collega’s (bij de redactie
bekend) zijn daar inmiddels al achter gekomen, jij nog niet? Dan is
dat slechts een kwestie van tijd.

Een geboren na-aper en dat is hij. Wat wij weten is dat van
alles en iedereen die hij nageaapt heeft hij apen na-apen het
allerleukste vindt. En waar kun je dan beter zijn dan in Apenheul.
Hoewel een momentje in de marge een fluxe en spontane poging
om H.d.J. na te apen vond hij ook wel fun..
En ehhhhh...pas maar op voor dat je het weet ben jij nageaapt!

Toppie!

Paprika’s, voorkeurskost van NAAAP.
Met name de rode. Je kunt niet
altijd geluk hebben.

Medewerkers soms tot absolute
wanhoop gedreven.

Shake your
shoes baby !!
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APENHEUL IS OOK
EEN ZAKELIJKE
LOCATIE MET iMPACT
Apenstreken op de werkvloer krijgen context tijdens een zakelijk bezoek aan Apenheul!
Deze bijzondere locatie is naast een van de leukste uitjes van Nederland ook een
inspirerende locatie voor jouw evenement.

In Apenheul vind je - bijvoorbeeld in de duurzame congreslocatie De St@art - alle faciliteiten voor een evenement waarbij
je écht even weg bent uit je dagelijkse omgeving. Tijdens je
evenement bij Apenheul bevind je je letterlijk tússen de apen.
Ook voor onze zakelijke markt was het een lastig jaar. Veel kon
niet, maar gelukkig kon er veel ook wel. Juist omdat we ons in
een prachtige, groene en ruime omgeving begeven, is het voor
veel groepen een veilige manier om elkaar weer face to face te
kunnen zien en spreken. Deze behoefte is en blijft groot.
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We gaan graag met onze opdrachtgevers in gesprek om te
kijken hoe we samen, juist in deze tijd, een opvallend en
verantwoord evenement kunnen neerzetten. We hebben veel
in huis. Natuurlijk ons prachtige park en een verscheidenheid
aan locaties. Ook hebben we eigen inspirerende sprekers en
we kunnen verschillende workshops en trainingen faciliteren.
Het leuke is dat we altijd de spiegel kunnen gebruiken van de
overeenkomsten en ook de verschillen tussen apen en mensen.
Er is ontzettend veel mogelijk en wij denken graag met je mee!
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Foto: Kelly Heymen

”Na een pittige tijd van thuiswerken en elkaar weinig zien,
was het de hoogste tijd voor een bedrijfsuitje. Wij kozen
Apenheul als locatie. Het eerste contact verliep meteen
heel prettig en we voelden ons dan ook meer dan welkom.
In overleg met wat wij zochten, kwam de Apenheul met
een mooi programma, volledig afgestemd op onze
wensen. Van begin tot eind was alles tot in de puntjes
verzorgd. Een fijne lunchplek, lekkere koffie en thee en
een heerlijk compleet verzorgd buffet.

Medewerkers in het zonnetje tijdens een
bijzondere dag in Apenheul

Tijdens deze dag kregen we een kijkje achter de schermen
en kwamen we meer te weten over het ontstaan van de
Apenheul. We liepen met een gids langs alle apensoorten
en zij vertelde over het kenmerkende gedrag van de
verschillende soorten die er zijn. Voor het onderdeel
teambuilding volgden we de workshop ‘Apenstreken op de
werkvloer’, een workshop waarbij je door het observeren
van apengedrag de verbinding maakt met menselijk
gedrag. De workshop resulteerde in vele mooie en
grappige momenten en deed je even stilstaan bij jezelf,
over hoe je bent als collega. Op een leuke en veilige wijze
kregen we inzicht in ieders bijdrage aan de teamsamenwerking. De gehele middag zijn we erg prettig en
vakkundig begeleid.
Ongeveer de helft van onze collega’s woont in Apeldoorn
en is weleens in Apenheul geweest. Zelfs voor die collega’s
ging er een wereld open. Apenheul biedt zoveel meer dan
alleen maar apen bewonderen. Het is mooi te zien hoe
Apenheul verbinding zoekt met externen om het verhaal
te vertellen en iedereen te betrekken bij al het moois dat
zij doet.”
Mariet Hamming
De Kabath vastgoedbeheer bv

Sinds het uitbreken van de corona pandemie begin 2020
werken de medewerkers van Centraal Beheer Bedrijven
volledig vanuit huis. Dat heeft veel impact. Toch ging het
bedrijf ‘gewoon’ door en konden klanten op de vertrouwde
en deskundige dienstverlening rekenen.
De keerzijde van het thuiswerken is dat collega’s elkaar
gaan missen. De behoefte om elkaar weer ‘in het echt’ te
zien, was op een bepaald moment daarom erg groot. Dat
zag de directie ook. Dus toen de maatregelen in juni 2021
versoepelden, was er de kans om medewerkers fysiek bij
elkaar te brengen op een verantwoorde manier.
Bijzondere en veilige locatie was snel gevonden
‘We werken al jaren naar volle tevredenheid samen met
Apenheul. Naast het feit dat het een prachtig park is met
een mooie duurzame congreslocatie, konden we onze
mensen hier op een veilige manier uitnodigen. Volledig
binnen de richtlijnen die op dat moment golden en in de
open lucht’, aldus Jack Hommel, directeur bij Centraal Beheer.
All you need is… collega’s!
Jack: ‘De gedachte achter de bijeenkomst was: hoe leuk is
het dat als je een dagje uit gaat, je alleen maar collega’s
tegenkomt? Apenheul stond de hele dag tot onze beschikking. Medewerkers konden met elkaar rondlopen, genieten
van het park en natuurlijk elkaars gezelschap.’ Hoogtepunt
van de dag was een fantastische voorstelling op maat van
cabaretduo Veldhuis & Kemper op de Bongo Bonde: de plek
waar bezoekers normaal gesproken de gorillavoedering
bijwonen.
Een dag met een gouden randje
We kijken met zijn allen terug op een geslaagde dag waar
alles klopte. ‘Alles was harstikke goed verzorgd. Niet alleen
tijdens de dag zelf maar juist ook voorafgaand aan het
evenement dacht men goed mee. Dat geeft een fijn gevoel,
juist in deze tijd. Het resultaat was een gezellige en
ontspannen dag waar iedereen het nog steeds over heeft.
Ik ben blij dat we dit voor onze medewerkers konden doen.’

Ons complete congres- en evenemententeam heeft
zoveel veerkracht en creativiteit laten zien. Tel daarbij
de mooie gesprekken met opdrachtgevers op die nog
meer diepgang hebben gekregen. Dit maakt dat we
met positief vertrouwen naar de toekomst kijken!

Wil je meer weten over een exclusief bezoek met jouw bedrijf aan
Apenheul? Of wil je weten wat wij kunnen betekenen voor jouw
specifieke evenement of congres? Bel dan Ramona, Talitha of
Marye via het nummer: 055-3575700 of stuur een mail naar
evenementen@apenheul.nl
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STEUN
APENHEUL!
- Natuureducatie om onze kennis over dieren en natuur te
delen. Daarmee hopen we nog veel meer duurzaam gedrag
te stimuleren;
- Natuurbehoudprojecten om apen en hun leefgebieden in
het wild te beschermen.

Word Vriend van Apenheul
Als Vriend van Apenheul steun je Stichting Apenheul al vanaf
€ 5,- per maand en krijg je kosteloos toegang tot het park.
Daarnaast ontvang je uitnodigingen voor exclusieve bijeenkomsten. Ga naar https://apenheul.nl/vrienden voor meer
informatie en word ook Vriend van Apenheul.
Natuurlijk kun je ook een eenmalige schenking of donatie
doen. Iedere gift, klein of groot, is welkom. Je kunt een bedrag
overmaken via rekeningnummer NL81 RABO 0393 1880 00
en/of voor het Apenheul Natuurbehoudfonds via rekeningnummer NL06 TRIO 0197986145.
Stichting Apenheul is voor haar inkomsten afhankelijk van
het park en ontvangt geen structurele subsidie. Alle inkomsten investeren we in het park, in natuurbehoud, educatie
en het behoud van diersoorten. Dus ook de opbrengst van
jouw entreekaartje, seizoenkaart of zakelijke evenement.
Die inkomsten waren én zijn nog steeds heel hard nodig.
Je begrijpt dat die inkomsten door corona de afgelopen jaren
een flinke tik hebben gekregen. Tegelijkertijd is onze ambitie
om het meest duurzame en diervriendelijke dierenpark te zijn
niet verminderd. Daarvoor is veel geld nodig en kunnen we
jouw steun heel goed gebruiken.

Wat doen we met financiële steun?
Met jouw hulp investeren we bijvoorbeeld in:
- Ons prachtige park waar je oog in oog staat met honderden
bijzondere apen;
- De lokale natuur en biodiversiteit, zodat we ook lokaal ons
steentje bijdragen aan natuurbehoud;
- Dierwelzijn, zoals het bouwen van nieuwe, nog duurzamere
verblijven voor de apen en het verrijken van hun leefomgeving;
- Onderzoek, bijvoorbeeld naar dierwelzijn en soortbehoud.
Des te meer we over de dieren weten, des te beter we ze
kunnen houden én beschermen;
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Daarnaast is het mogelijk om een fonds op naam voor een
specifiek doel op te richten. Dit is mogelijk bij schenkingen
van € 50.000,- of meer. Ook kun je Apenheul opnemen in je
testament. Op deze manier laat je de natuur iets goeds na.
Wil je meer weten over schenken en nalaten? Kijk dan op
apenheul.nl/schenken-nalaten.

Word zakelijk sponsor van Apenheul
Sponsoring van Apenheul betekent dat je laat zien dat je het,
net als Apenheul, belangrijk vindt dat je klanten, maar ook
medewerkers op een bijzondere manier in contact komen met
de natuur. Als bedrijfspartner verbind je je voor meerdere jaren
aan Apenheul. Dat kan al vanaf € 2.500,- per jaar. Daarmee
help je dieren en natuur wereldwijd. En daar krijg je ook wat
voor terug. Zo kun je Apenheul bijvoorbeeld met je organisatie
bezoeken of gebruikmaken van onze vergader- en congreslocatie. We bespreken alle mogelijkheden die er zijn graag met
je in een persoonlijk gesprek.

Kijk op apenheul.nl/steun-ons of neem contact
met ons op via steun@apenheul.nl of 055-3575700.
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Vriend van het eerste uur.
Apenheul, al 50 jaar uniek! Daarom
ben ik Vriend van Apenheul en
daag ik je uit dit ook te worden.
Toen ik rond 1995 in Apeldoorn
kwam wonen, was ik nooit in
Apenheul geweest. Bij mijn eerste
bezoek wist ik niet wat ik beleefde.
Zoiets bijzonders had ik echt nog
nooit gezien. Een prachtig park,
geen opgesloten dieren en geen
kooien of afstand. In Apenheul kon
je toen nog echt kennismaken met
apen, want ze sjouwden gewoon
om je heen. Zo bijzonder!
Niet veel later werd ik gevraagd
om bestuurslid van Apenheul te
worden. Ik maakte kennis met
Bert de Boer, directeur en opvolger
van oprichter en pionier Wim
Mager. Bert kon fantastisch
vertellen, hij wees me toen al
op het dramatische verdwijnen
van de échte natuur. Hij liet me er

Hollander Techniek & Apenheul
Meer dan alleen een klantrelatie
Hollander Techniek en Stichting
Apenheul werken al lang samen. In al
die jaren heeft Hollander Techniek vele
technische verbeteringen in het park
doorgevoerd en heeft menig aap wel
een monteur van Hollander Techniek
in zijn verblijf op bezoek gehad. Voor
de monteurs is het nog altijd een
bijzondere ervaring om in de natuur
tussen de apen te werken en samen
met onder meer de dierenverzorgers
te bekijken wat wel en niet mogelijk
is op technisch gebied.
Apenheul heeft de ambitie een zo
duurzaam mogelijk park te ontwikkelen. Hollander Techniek kan een grote
bijdrage leveren aan het realiseren
hiervan. Daarmee helpt de totaalinstallateur Apenheul, maar geeft het
bedrijf ook invulling aan haar eigen
doelstellingen op dit vlak.

boeken over lezen en hij nam me mee
naar buitenlandse dierentuinen. Dit
leidde er weer toe dat we tijdens onze
vakanties ook zelf dierentuinen gingen
bezoeken. Zo ging er een nieuwe wereld
voor me open en ontdekte ik dat
Apenheul een van de meest bijzondere
dieren-parken ter wereld is.
Vaak kwam ik in buitenlandse dierentuinen apen tegen die in Apenheul waren
geboren. Dat zie je, omdat ze vol trots
vermelden dat ze bijvoorbeeld een
gorilla van Apenheul hebben gekregen.
Ook raakte ik soms aan de praat met
een apenverzorger of staflid in een
dierentuin en dan hoorde ik lovende
verhalen over wat ze van Apenheul
hadden opgestoken. Zo kwam ik erachter dat Apenheul wereldfaam heeft.
Dit maakt je zo trots op dit bijzondere
stukje Apeldoorn!
Apenheul is zoveel meer dan een leuk
uitje. Er is bijzondere aandacht voor
het welzijn van de dieren die in het
park wonen. Dankzij het Apenheul

Afgelopen jaar werd dan ook een
partnerovereenkomst getekend met
Apenheul om de wederzijdse ambities
op dit vlak te bekrachtigen.
De eerste concrete stap in het
verduurzamen van het park is het
vervangen van alle verlichting door
LED verlichting. Het energieverbruik
van Apenheul daalt daardoor fors.
In de partnerovereenkomst staan
meerdere acties omschreven, waarmee de bedrijven elkaar versterken.
Bijvoorbeeld op gebied van evenementen. Op 12 oktober 2021
organiseerde Hollander
Techniek een kick-off event
om het thema duurzaamheid
bij haar interne organisatie te
laden. De St@art in Apenheul
was bij uitstek de beste plek
om dit te doen. Tijdens de
inspirerende dag werden
nieuwe plannen gemaakt,
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Natuur-behoudfonds (ANF) krijgt ook
de bescherming van de dieren en
hun leefgebieden aandacht. Dit kan
Apenheul, zeker in coronatijd, niet alleen
en daarvoor verdient het support van
een grote schare vrienden.
Apenheul is vriend van apen en hun
oorspronkelijke leefgebieden en daarom
kunnen wij niet anders dan Vriend van
Apenheul zijn!

ideeën geconcretiseerd en stilgestaan
bij wat het bedrijf al doet wat betreft
duurzaamheid.
Rob Beekhuis, financieel directeur
bij Hollander Techniek:
”Apenheul heeft de wens om een
zo duurzaam mogelijk park te
ontwikkelen. Als technisch dienstverlener kan Hollander Techniek een
grote bijdrage leveren aan het
realiseren hiervan. Daarmee helpen
we Apenheul, maar geven we ook
invulling aan onze eigen doelstellingen
op dit vlak.”
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